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Ședința Biroului Permanent
al Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale a României

In după-amiaza zilei de 20 noiembrie a.c. a 
avut loc — sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — ședința Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem 'al Dezvoltării Economice 
S_^Sociale a României. Au luat parte ca in
vitați secretari ai C.C. al P.C.R.. membri ai 
guvernului, șefi ai unor instituții centrale, 
activiști de partid și de stat.

Au fost supuse examinării proiectul Pla
nului național unic de dezvoltare economică 
si socială si proiectul Bugetului de Stat al Re
publicii Socialiste România pe anul 1974.

Pe marginea problemelor înscrise la ordi
nea de zi au luat cuvîntul membri ai Birou
lui Permanent, precum și membri ai guver
nului.

Biroul Permanent a apreciat că prevederile 
acestor documente sint în concordantă cu 
orientările și sarcinile stabilite de Conferința 
Națională a Partidului Comunist Român din 
iulie 1972. corespund nivelurilor stabilite de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și de Con
siliul Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale în luna iunie a.c., indicațiilor date de 
către conducerea de partid si de stat. Preve
derile proiectului Planului pe 1974 au o bază 
materială certă pentru a fi realizat în bune 
condiții.

In încheierea discuțiilor' a luat cuvîn- 
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședinte al Consiliului Suprem al Dez-

voltării Economice și Sociale a Româ
niei. Biroul Permanent și-a însușit în
tru totul concluziile, orientările și sarcinile 
cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, stabilind ca acestea să-și găsească 
aplicarea în îmbunătățirile ce vor fi aduse pro
iectului planului și proiectului bugetului, cit și 
în activitatea economico-socială a Consiliului 
de Miniștri, a ministerelor, a întreprinderilor 
și centralelor industriale.

Proiectele planului și bugetului urmează să 
fie discutate în comisiile și în plenul Consi
liului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale a României și să fie supuse plenarei C.C. 
al P.C.R.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretarul generai al Internaționalei Socialiste,

Hans Janitschek
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Este cunoscut că. în preajma 
Conferinței Naționale din iulie 
1972, s-a declanșat o amplă miș
care de masă pentru îndeplinirea 
înainte de termen, la un nivel ca
litativ superior și cu eficiență ri
dicată. a actualului plan cincinal. 
Puternic stimulată de programul 
insuflețitor trasat de partid, de 
perspectivele deschise progresului 
țârii, clasa noastră muncitoare s-a 
angajat — pe baza valorificării 
mai intense a rezervelor si posibi
lităților existente — să devanseze 
realizarea planului cincinal, in
comparabil mai mare și mai im
portant, prin toți parametrii săi 
cantitativi și calitativi, decit ori
care alt cincinal. Perioada care a 
trecut de atunci a confirmat pe de
plin realismul acestui angajament 
național. „Pe baza rezultatelor de 
pină acum — sublinia recent tova
rășul Nicolae Ceaușescu — putem 
deja afirma că planul cincinal se 
va realiza cu o depășire simțitoare 
— ceea -ce va asigura creșterea 
intr-un ritm mai Înalt a avuției 
naționale și, pe această bază, a 
bunăstării materiale șl spirituale 
a Întregului popor".

Cu fiecare zi, rezultatele obținu
te în fabrici și uzine, pe șantiere, 
de către oamenii muncii, dau cer
titudinea înfăptuirii cincinalului 
înainte de termen. După cum se 
releva la consfătuirea de la C.C. 
al P.C.R. din 15 noiembrie a. c., 
un număr de 15 județe au îndepli
nit de pe acum planul producției 
industriale pe anii 1971—1973, asi- 
gurindu-și un avans care le creea
ză condiții pentru realizarea anga
jamentelor asumate in vederea în
făptuirii cincinalului înainte de<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

termen. Același succes a fost înre
gistrat, in urmă cu două zile, și 
de un alt județ : Alba. Sint demne 
de remarcat rezultatele obținute 
de oamenii muncii și organizația 
de partid a Capitalei. Planul pe 
primii trei ani ai cincinalului a 
fost îndeplinit cu două luni mai 
devreme, industria Bucureștiului 
inregistrind succese importante in 
creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale, 
asigurarea exportului, precum și 
in domeniul punerii in funcțiune a 
capacităților de producție planifi
cate. De fapt, în toate județele ță
rii există numeroase întreprinderi 
care au realizat înainte de termen 
sarcinile pe primii trei ani din 
cincinal.

Sint de remarcat, in mod deose
bit, realizările obținute in acest an 
hntăritor pentru înfăptuirea cinci
nalului înainte de termen. Ca re
zultat al strădaniilor oamenilor 
muncit al activității organizațiilor 
de partid, sarcinile -de plan pe 10 
luni au fost depășite cu circa 1.5 
miliarde lei ; producția industrială 
a crescut cu 15 la sută față de 
aceeași perioadă a anului 
Lnregistrindu-se un ritm 
celui realizat in ultimii 10 ani ; de 
asemenea- ritmul de creștere a 
productivității muncii a fost de 9.9 
la sută, iar volumul exportului 
s-a situat la o cotă superioară, 
comparativ cu aceeași perioadă din 
anul precedent.

In înflăcărată întrecere pa
triotică s-a afirmat încă o dată 
hotărîrea fermă a clasei muncitoa
re. a tuturor oamenilor muncii de 
a lnfăpțui programul stabilit de 
Conferința Națională a partidului.

trecut, 
superior

de a realiza neabătut cele mai mo
bilizatoare sarcini' puse de partid 
pentru accelerarea dezvoltării’ eco
nomi co-sociale a țării, care cores
pund intru totul intereselor de 
progres și bunăstare ale întregului 
popor. Totodată, atestind realismul 
planului și al angajamentelor, fap
tul că dispunem de tot ce este ne
cesar pentru îndeplinirea și depă
șirea lor, aceste realizări constituie 
o bază trainică pentru noi și impor
tante. înfăptuiri în bătălia pentru • 
devansarea cincinalului.

Evident, rezultatele puteau fl și 
mai mari dacă toate întreprinderile, 
toate județele se înscriau in avan
sul general, dacă fiecare colectiv 
acționa mai susținut pentru valori
ficarea tuturor rezervelor interne 
de sporire a producției industriale. 
Spunem aceasta intrucit — așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta consfătuire de la C.C. al 
P.C.R. — pe lingă rezultatele bune 
și unele deosebit de bune obținute 
in realizarea planului în industrie, 
există o serie de lacune foarte se
rioase în activitatea unor întreprin
deri și centrale din diferite județe, 
rămineri in urmă în unele sectoare 
in îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Se poate intîmpla, desigur, să apa
ră unele diferențe in ce privește 
nivelul realizărilor, avansul de timp 
ciștigat in înfăptuirea cincinalului 
Înainte de termen, aceasta in func
ție de condițiile concrete, de posi
bilitățile producției. Nimic nu jus
tifică însă nivelul încă scăzut al 
realizărilor, avansul încă mic din 
unele județe — ca Arad. Cluj ș.a. 
— comparativ cu potențialul pro-
(Continuare în pag. a IlI-a)

în industria 
Capitalei

Importante
economii 

de metal
Zece turbine de 330 MW mu 

1 320 de autobuze s-ar putea 
realiza din cantitatea de metal 
economisită de unitățile econo
mice ale Capitalei. in perioada 
care a trecut de la începutul a- 
ceatui an.

Antrenate In amplu) proces 
Îndreptat Împotriva risipei de 
orice fel, Întreprinderile buou- 
reștene au elaborat măsuri com
plexe vjzind rcproiectarea unor 
produse mari consumatoare de 
metal, extinderea debitării com
binate și ambutisării panouri
lor de tablă în confecțiile me
talice. precum și introducerea, 
pe scară largă, a reperelor <Ln 
material plastic in locul celor 
din materiale feroase, măsuri 
care au generat, in ultimă in
stanță, corectarea substanțială 
a normativelor de consum și 
evidențierea rezervelor de eco
nomii neexolorate incă.

Succese deosebite au obținut, 
in acest sens. colectivele în
treprinderilor Automatica. Se
mănătoarea, Grivița roșie și ale 
altor unități industriale.

<—-- - - - - - - - - - - - -...Urcat pe scaunul de 
bucătărie care-i ține loc de 
scară a zugravului, bărba
tul mărunt și vinjos, cu 
Umple sure și ochi vioi, se 
oprește o clipă din lucru, 
iși dă pe ceafă coiful de 
hirtie și. cu glas potolit de 
moldovean, ne spune :

— Nu știu alții cum sint, 
dar, pentru mine și soția 
mea, o casă — vreau sâ 
spun un cămin, o familie 
— in care n-a răsunat cin
tecul de leagăn este ca un 
ce neintreg, ca o construc
ție căreia i-ar lipsi un pe
rete...

— Sau ferestrele...
— Sau temelia. Da, mai 

degrabă Urnei ia. Nu vedeți 
cum atiția ‘dintre cei care-și 
încep căsnicia punindu-și 
in gind să n-aibâ copii — 
ca să evite, zic ei, bătaia 
de cap, sau ca să fie „mo
derni" — pină la urmă iși 
calcă hotărârea și intră in 
rindul lumii. Și asta pentru 
că e. simt că unirii lor prin 
dragoste ii lipsește lucrul 
cel mai important... Sau 
cei care au nenorocul sâ 
nu poată avea copii : nu-i 
vedeți cu cită insistență și 
speranță apelează la medic, , 
fac tratamente prelungi
te ?... Și dacă tot nu se 
poate, pină la urmă bat cu 
emoție la poarta Casei co
psului : Cioc, cioc, dați-ne 
și nouă pe cineva 
să-i cîntâm „Nani, 
paiul mamli", ca să

căruia 
nani, 

ni

se-mplinească viața !... Unii 
nu se gindesc la asta, alții 
se tem. alții iși fac calcule 
meschine, egoiste (despre 
aceștia din urmă, care bat, 
cu ginduri lipsite de ome
nie, la ușa din dos a medi-

Energie electrică 
din cel mai ieftin 

combustibil
Prima centrală electrică de 

termoficare din țara noastră, 
care va funcționa cu gaze cap
tate de la bateriile de cocsifica
re, se află in fază înaintată de 
construcție, in cadrul uzinei 
„Victoria" de la Călan. Potrivit 
aprecierilor făcute de specialiști, 

, gazele rezultate in procesul coc
sificării constituie cel mai ieftiâ 
combustibil utilizat pînă acum 
in producția de energie elec
trică.

Prin puterea totală instalată, 
centrala va acoperi consumul de 
energie electrică necesar’aii- ' 
montării uzinei metalurgice și a 
orașului Călan, livrind totodată 
și un surplus sistemului ener
getic național. Originala centra
lă asigură economisirea unor 
importante cantități de com
bustibili.

In prezent se execută ultimele 
lucrări pregătitoare pentru in
trarea in probe tehnologice a 
primului cazan al noii unități e- 
nergetice. (Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a1'primit marți pe Hans 
Janitschek. secretar general al Inter
naționalei Socialiste, care se află in 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste,

și Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, purtată intr-o atmosferă de 
cordialitate, in cursul căreia au fost 
abordate probleme actuale ale vieții 
politice internaționale și ale mișcării 
muncitorești și democratice.

In cursul întrevederii a fost subli
niată importanța eforturilor partide
lor comuniste, partidelor socialiste, 
social-democrate, ale tuturor, forțe-

l

lor muncitorești, demoorati.ee și pro
gresiste consacrate transformării în
noitoare a lumii contemporane, în
făptuirii aspirațiilor popoarelor do 
dezvoltare liberă, intr-o societate ba
zată pe echitate și dreptate socială, 
consolidării cursului spre destindere 
in relațiile internaționale, promovă
rii înțelegerii și colaborării intre na
țiuni, a securității în Europa și pe 
plan mondial, cauzei păcii și priete
niei intr<j popoare.

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri
1

p Ungare, Mătyâs
Marti. 20 noiembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului-Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repur 
blicii Socialiste România, a primit pe 
tovarășul Mâtyâs Timăr. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Vjywre, președintele părții un
gare in Comisia mixtă guvernamen
tală ungaro-română de colaborare 
economică.

La întrevedere a participat tova
rășul Virgil Trofin. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele- 
părții române în Comisia mixtă gu- ■ 

■ vernamentală româno-ungară de co
laborare economică.

A luat parte, de asemenea. Ferenc 
Martin, ambasadorul R.P. Ungare la 
București.

Tovarășul,Nicolae Ceaușescu a avut 
un schimb de vederi cu vicepreședin-

tele Consiliului .de Miniștri al R.P. 
Ungare in probleme referitoare la 
promovarea relațiilor de colaborare 
economică si tehnico-știintifică și la 
schimbările calitative intervenite in 
evoluția lor.

In cursul convorbirii s-a relevat 
cu satisfacție faptul că — in spiritul . 
celor convenite de tovărășii Nicolae 
Ceaușescu și Jărios Kâdâr — conlu
crarea în sectoare prioritare ale eco
nomiei. în domeniul tehnico-stiinți- 
fic. a cunoscut o extindere si diver
sificare continuă. Totodată, s-a subli
niat că dezvoltarea susținută. pe 
multiple planuri, a relațiilor româno- 
ungare. precum si progresul econo
mic al celor două țări deschid per
spectiva unei colaborări si cooperări 
economice tot mai largi si mai fruc
tuoase. evidentiindu-se hotărîrea co-

mună de a pune in valoare marile 
posibilități existente in acest sens.

In timpul discuției a fost evocat 
rolul activ ce revine si in viitor Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-ungare de colaborare economică 
in amplificarea si ridicarea ne o 
treaptă., superioară a conlucrării eco
nomice si tehnlco-stiintifice. în inte
resul construcției socialiste in Româ
nia si Ungaria, spre binele ambelor 
popoare.

Adresind vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceausescu pentru primirea 
acordată, tovarășul Mătyâs Timar și-a 
exprimat deplina satisfacție fată de 
rezultatele actualelor convorbiri de 
la București, pentru cursul ascendent 
al raporturilor economice bilaterale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de în
țelegeri reciprocă.

Noi capacități industriale
intrate in producție

• De la începutul anului și 
pină în prezent au intrat in cir
cuitul economiei naționale 40 
de Întreprinderi și secții prin
cipale specializate in producția 
de materiale de construcții. 
Astfel, au rinceput să producă 
fabrica de materiale izolatoare 
din Vaslui, cu o capacitate a- 
nualâ de 12 00d tone de vată 
minerală și alte produse auxi
liare, aceea de beton celular 
autoclavizat, de la Constanța, 
Combinatul de ceramică , fină 
din Cluj — 450 000 mp plăci pe 
an ; intreprinderea de prefabri
cate din beton armat de la Iași 
— 70 000 mc pe an ; o nouă li
nie de ciment cu o capacitate 
anuală de 320 000 tone la Com
binatul de lianți din Cirripulung 
Muscel. De asemenea s-au fi
nalizat lucrările de dezvoltare 
și modernizare a fabricii de

produse ceramice din Jimbolia 
(secția de țigle presate) și a ce
lei de produse izolatoare dfri 
București (o secție de covor 
pvc cu o capacitate de produc
ție anuală de 2 milioane mp).

• La Cînipina- a început 
producă o nouă unitate a 
dustriei constructoare de 
șini, specializate in turnarea 
pieselor și reperelor din oțel 
și fontă — pentru toate între
prinderile de utilaj petrolier din 
țară. Noua unitate prahoveană, 
dotată cu mașini, cuptoare elec
trice și utilam românești, de 
înaltă tehnicitate, a căror func
ționare este in cea mai mare 
parte automatizată — va avea 
în final o capacitate producti
vă de 37 000 tone pe an, fiind 
cea mai mare turnătorie 
acest fel din țară.

sunat, în premieră, de opt 
ort Spun „in premieră", 
pentru că, de fapt, cintecul 
esențial n-a încetat nici
odată să răsune'in casa a- 
cestor oameni, niciodată 
leagănul n-a 6tat gol. Chiar

născut la 24 ianuarie 1969. 
Ii cintă Măriucăi — a opta, 
născută anul trecut la 29 
iunie... Vedeți dumneavoas
tră cum vine treaba cu casa 
bogată-n copii : vine că 
fiecare, cum se ridică mai

Casa în care de două decenii
se aude cintecul de leagăn

,,De ce sîntem veseli ? Uite că pînă acum nu m-am gin- 
dit la asta ! Dar credeti-mă, n-am avut timp, am lost ocu
pați cu creșterea copiilor” — ne spune Dumitru Catarqiu.

REPORTAJ DIN VIAȚA MARILOR FAMILII

cilor, nici nu vreau să po
menesc in casa mea), dar 
mare lucru este Ia casa și 
viața omului cintecul de 
leagăn. Ascul’.ați-mâ pe 
mine, că știu ce vorbesc...

Cum să nu știe ! In 
proape 
casa și viața de familist a 
omului 
acum — Dumitru Catargiu, 
muncitor iratamentist la 
Fabrica de sirmă și pro
duse din sirmă din Buzău 
— cintecul de leagăn a ră-

două
a-

decenii, in

care-mi vorbește

și acum, and stăm de vor
bă, in vreme ce șeful fa
miliei pune cu bidineaua 
azuriu proaspăt pe pereții 
bucătăriei („De ce să chem 
un zugrav dacă știu să fac 
treaba asta la tel de bine 
ca și el ?'*), dintr-o încă
pere alăturată se aud sila
bele- unui „Na-nL na-ni“ 
nițeluș poticnit, subțire ca 
o strună de argint.

— Aista de cintă «te 
Mihăiță, penultimul — al 
șaptelea copil al nostru.

mărișor — adică cum Înce
pe să priceapă ce se-ntim- 
plă-n jurul lui — primul 
lucru pe care-1 Înțelege este 
că are și el o răspundere. 
Nu, nu e vorba, la noi in 
casă de vreun „caiet de 
sarcini", de vreun „plan de 
muncă pe... cap de locuitor 
In căminul Catargiilor". E 
vorba că fiecare copil capă
tă,- de la sine, deprinderea 
unei răspunderi. De pildă, 
dacă de Mihăiță, plnă s-a 
ridicat copăcel, a avut grijă

Valentin (al șaselea.
cut La 1 august 1965), acum 
lui Mihăiță i se pare firesc 
să aibă el grijă de surioara 
mai mică. De exemplu, 
pentru ziua de azi : el vede 
c& eu am acum de lucru să 
fac casa mai frumoasă și pe 
urmă să plec la fabrică, că 
lucrez in schimbul doi ; 
știe că maică-sa e dusă la 
școală cu Valentin (băiatul 
e-n clasa a Il-a și chiar 
•azi îl face pionier) ; că 
sora lui, Luminița (al cinci
lea copil al nostru, născută 
la 25 iulie 1962) are de fă
cut temele ; că Gabriel (al 
patrulea, născut la 16 mai 
1960), este și el la școală, 
că Vasllică (al treilea. 31 
decembrie 1957) și Liliana 
(a (doua, 13 septembrie 1955) 
sint plecați la școli din alte 
orașe ; că Ion (primul co
pil. 4 ianuarie 1954) se află 
la lucru, la uzină, unde a 
intrat de câteva luni — 
și-atunci cine să aibă grijă 
de Măriuca dacă nu el. Mi
hăiță. care e de-acum băiat 
mare : peste două luni, de 
ziua Unirii, Împlinește cinci 
ani?... Măi Mihăiță. ce faci 
tu acolo, stimabile, îi cînți 
Mâriucăi s-adoarmă ?

„Stimabilul" viră pe ușă. 
cam la nivelul clanței, un 
căpșor ciufulit:

Petre DRAGU

(Continuare In pag a II-a>
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de vedere

Mircea ZACIU

f

(Continuare 
în pag. a VI-a)
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Cuvîntare la consfătuirea de la C. C. al P. C. R. 
cu primii secretari și secretarii pentru problemele 
organizatorice ai comitetelor județene de partid

EDITURA POLITICA

Dialectica tradiției 
în creația literară

Filimon. Slavici. Re- 
breanu. Camil Petres
cu, George Călinescu 
ș.a.' — n-ar mai fi 
.sincrone", promovind 
in schimb cu insisten
tă modelul lui Urmuz 
sau cel dinafară. al 
lui Kafka, al „noului 
roman" etc. In toate a- 
ceste cazuri. tocmai

A fost o vreme clnd 
termenul de tradiție 
li se părea demoneti
zat, dacă nu calp, unor 
„teoreticieni". O lite
ratură trebuia să fie 
„nouă" prin capaci
tatea ei de â se 
elibera de servitute 
și tutelă. Invitația
observării unei 
tinuități estetice
a unei lstoricitâți a 
structurilor trimitea 
in mod pejusrifioat, 
după asemenea teore
ticieni, la teama de 
pastișă sau la tirania 
„modelelor", deci, im
plicit. la un epigo- 
nism ce ar rezul
ta. E drept că exem
ple nu lipseau, care 
să indice posibile ra
vagii ale ..sadoveniză- 
rii" cutărui prozator 
ori saltul anumitor 
poeți înapoi, la limi
ta lirismului de la 
1900. prin ignorarea 
premeditată (și chiar 
„justificată" teoretic 
de către uni!) a expe
rienței poeziei noastre 
interbelice, suspendind 
mutațiile realizate In 
literatura1 autohtonă de 
pleiada Arghezi. Bla- 
ga. Bacovia, Barbu ș.a. 
într-un alt moment, 
li s-a Părut unora că 
formele prozei realiste 
— așa cum s-au con
solidat In tradiția ro
mânească ilustrată de

suspendarea, eludarea 
sau contestarea unei 
tradiții autohtone ma
jore. active, a dus la 
rezultate cpigonice. la 
opere minore. tacti
ce. care — premedi
tat sau nu — erau de
parte de a exprima 
realitatea noastră na
țională, gi mai puțin 
incă pe cea contem
porană. socialistă, dar 
nici. măcar realitatea 
unei conștiințe auten
tice.

Intre negarea zgo
motoasă și sumisiu
nea depersonalizantă 
la o „tradiție" înțe
leasă într-un sens 
mecanic, vetust, deo-

sebirea nu e decit de 
semn, exageratiile în 
ambele sensuri 'ducind 
la devitalizare. Evi
dent. în toate cazuri
le mf conceptul in 
sine al tradiției se 
află în cauză. Ca 
orice concept, și • a- 
cesta are o vtdoare ’ 
istorică și semantică-/ 
variabilă, a cărei’ ig
norare nu se poate 
face fără riscuri. Căci 
tradiția literară nu c 
o sumă fixă de date, 
elemente estetico-sti- i 
listice. un corp de 
canoane sacrosancte. 
De altă parte, orizon
tul tradiției nu e nici 
el fix, ci unul dina
mic, variabil și mo
dificat din perspectiva 
prezentului. Ceea ce 
sămănătoriștii indicau 
la 1901 drept „tradi
ție" de urmat nu mai 
era valabil pentru 
scriitorii momentului 
1920. care înțelegeau, 
fiecare in alt mod, 
ideea continuării unui 
filon, tradițional și cu 
toții diferit de înain
tașii lor dinaintea pri
mului război mondial. 
Este firesc deci ca și 
pentru noi orizontul 
tradițional să-și fi

demoorati.ee
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Un caz
neobișnuit•

La un moment dat. datorită 
supraîncălzirii, aparatul de vop
sit sub presiune a explodat, iar 
muncitorul Nicola e Andreescu, 
de la fabrica de stofe „Arge- 
șeana" din Pitești, a fost inter
nat urgent in spital cu arsuri de 
o gravitate neobișnuită. Zile și 
nopți la rind. N. A. s-a zbătut 
Intre viață și moarte. Un caz 
aproape unic, aparent irczolva- 
bil. Aparent, pentru că. in afară 
de medicamente, sîngele — foar
te mult singe — necesar trans
fuziei. a fost asigurat neconte
nit, in urma unui S.O.S. lansat 
de comisia de ..Cruce Roșie" a 
fabricii, de nu mal puțin de 235 
(două sute treizeci și cinci!) de 
tovarăși de muncă—Cele 235 de 
Picături do viată l-au redat pe 
N. A. familiei, fabricii, vieții I

Fără ocol
despre un 
sef... de ocol•

Autovehiculul 31—CS—1928, al 
Ocolului silvic din Otelul Roșu, 
„înghițea", in viteză, unul după 
altul, kilometrii șoselelor hune- 
dorene. Pină la un punct de 
control.

— încotro ?
— La Brașov. E ceva ocol, dar 

trebuie să-l aduc pe șeful nos
tru de... ocol, Iancu Drăgan, 
plecat acolo cu treburi.

— Și cam ciți kilometri ai de 
făcut ?

— Fix 800. Șeful de ocol mi-a 
dat telefon și mi-a spus-o de-a 
dreptul : „Să nu care cumva să 
vii cu mașina in gol. la-mi și 
familia. Toată. Să fie mașina 
incărcată".

Acum urmează nota de plată. 
Tot incărcată. Și fără ocol, chiar 
dacă-i vorba de-un șef de... 
ocol.

I

Din martor-
inculpat

La judecătoria din Slatina se 
afla pe rol procesul lui Petre 
Vitan. Printre martorii apărării 
figura și bunul său prieten. Ion 
Bodescu, din comuna Găneasa- 
Olt.

— într-un cuvînt, vă spun sub 
jurămint adevărul adevărat : 
Vitan nu e vinovat !

— Cu ce dovedești ?
A „dovedit" cu... povești. Care 

mai de care mai inventată, mai 
necontrolată, ■ pină ce I. B., din 
martor, s-a dțpfiOjțerit
învinuit de depunere mincinaă-. 
să. După care a fost și el ..de
pus", pentru un an, să-i ție de 
unt lui Vitan. Că doar „prie
tenul" la nevoie se cunoaște. 

într-o seară, 
la Medgidia

Seară de toamnă, toamnă 
foarte lungă. Trei tineri, foar
te tineri, se plimbau veseli, 
foarte veseli, prin orașul lor, 
Medgidia. Deodată, privirea le-a 
fost atrasă de un fapt neobiș
nuit : un individ se furișa gră
bit spre poarta spitalului și, 
intr-o clipă, l-a atacat pe por
tar, lăsindu-1 in nesimțire, după 
care s-a făcut nevăzut. Doi ti
neri au alergat imediat pe 
urmele necunoscutului, iar al 
treilea a dat fuga la miliție. In 
curind. necunoscutul a fost a- 
juns și — in ciuda a tot soiul 
de rugăminți, făgâduinți, ame
nințări — tinerii l-au imobilizat, 
iar miliția l-a legitimat : Călii 
Sedat, care va fi judecat. Nu
mele celor trei tineri : loan 
Toader (elev la liceul nr. 1 
Medgidia). Leonida Costache 
(ucenic) și Ion Corbu (elev la 
școala profesională I.M.U.M.). 
Prietenii le spun acum celor trei 
„incoruptibili-. Și nu fără 
mei.

te-

N-aveau
carte, dar
aveau acte

Doi tizi Constantin (Bălules- 
cu și Ciolan) s-au prezentat la 
școala profesională din Drobeta 
Turnu-Sevcrin cu acte din care 
rezulta că sint absolvenți ai 
școlii generale din satul Zegaia, 
comuna Prunișor (Mehedinți). 
Numai că, in scurt timp, golu
rile din pregătirea lor i-au dat 
de... gol. Și pe ei, și pe Gheor- 
ghe Lungu, directorul amintitei 
școli, care le dăduse acte că 
terminaseră școala. Cu alte cu
vinte, n-aveau carte, 
acte. Cum directorul 
acum va avea și el 
altfel de acte 1

dar aveau 
are carte, 
parte de...

Clinele
era lup

Ilie Oroian din satul Goreni- 
Mureș obișnuia să se scoale cu 
noaptea-n cap și să trebăluias- 
că prin ogradă. Așa s-a intim- 
plat și deunăzi, cind, deodată, 
simți in spate răsuflarea și 
ghiarele unui dulău pvtem.c. 
După o jumătate de oră de 
luptă cu dihonia și cu întune
ricul. ajuns la capătul puteri
lor, I. O. abia a mai avut pu- . ... ........ A 

Și.
tere să strige după ajutor, 
venit in grabă mama ea 
împreună, au doborit fiara. La 
lumina felinarului, nu mică i-a 
fost mirarea lui 1. O. clnd a vă
zut că nu era un cline, ci 
un ditamai lup. care constituie 
chiar un... trofeu vtnătoresc. 
Trofeu „muncit", nu glumă !

Rubncfi redortotâ de
Petre POPA 
Gbeorqhe DAVID 
si corespondenții „Scînteii*

r

COMUNISTE A TINERETULUI

AFLĂM DE LA MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII

V

Preocupări pentru stimularea natalității

Cultivarea dra
gostei față de mun- 
CQ In conștiința tineretu
lui se Înscrie ca o preocu
pare majoră a comuniștilor 
din Combinatul chimic de 
la Săvineștl. în acest scop, 
comitetul de oartid din 
combinat a inițiat, o da<ă 
pe sfiptâmlnft. o acțiune de 
larg interes, denumită su
gestiv „Ziua ucenicului", 
în acest cadru, pentru cei 
peste 5 000 de tineri din 
combinat se organizează 
Intilniri cu veterani ai uzi
nei. vizionarea unor filme 
documentare inspirate din 
viața și munca colectivu
lui. prezentarea unor pro
grame artistice In care ti
nerii sint nu numai spec
tatori, cl și interpret!, 
excursii la obiective isto- 

•turistice 
județ și

comitetului municipal de 
partid, a Influențat pozitiv 
educația tinerilor, atitudi
nea lor față de muncă, 
contribuind la stăvilirea 
fluctuației forței de muncă, 
la Întărirea disciplinei in 
producție.
Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii*

cu o marc experiență. !n 
ultima vreme s-au orga
nizat, de asemenea, pen
tru tinerele muncitoare ex
puneri pe teme istorice și 
o Intilnire cu realtrntorll 
filmului românesc ..Dinco
lo de barieră". De două 
ori pe săptfimină. Ia clu
bul tinerelului, ele parti
cipă Ia cercurile Fomina", 
„Gospodina", „Tinerele ma
me" acțiuni urmate de 
vizionarea unor filme cu 
caracter educativ.

acest scop au fost consti
tuite echipe de control și 
intervenție, care vor urmări 
îndeaproape mersul mași
nilor, utilajelor și ilumina
tul locurilor de muncă ; 
ele vor analiza săptftmî- 
nal situația. propunind 
operativ măsuri pentru în
lăturarea oricărei
Vaslle RUSU 
corespondentul

menit să reliefeze gradul 
de pregătire profesională, 
folosirea fondului de timp 
productiv șl n timpului li
ber, condițiile de muncă și 
viață, preocupările cultu
rale etc. Concluziile acestui 
sonda} vor sta la baza unor 
măsuri privind activitatea 
cultural-educatlvă in rln- 
dul tinerilor.

„Scînteii1

din activitatea organizațiilor de partid

„Scînteii'

perma

pregătire profesională

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii'

Valerlu STOIU 
corespondentul „Scînteii'

INFORMAȚII

Normele de mun
că ți viață comu- 
nistâ constituie un în
dreptar, s-ar putea spune

risipe.

Din noul peisaj al Hunedoarei
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0 bogată activi
tate culturală 80 dcs- 
fășoară la clubul tineretu-

A apărut și oslo in curs de difuzare la unitățile sanitare șl foru
rile interesate buletinul Ministerului Sănătății, cuprinzind : Instrucțiu
nile de aplicare a Decretului nr. 770/1966 pentru reglementarea între
ruperii cursului sarcinii, pentru rezolvarea avortului Incomplet șl Îm
bunătățirea asistenței medicale de obstctrică-glnecologlc. De ce a fost 
necesară această apariție ? Cuprind instrucțiunile ceva nou, Iar dacă 
dn, ce anume ? La aceste Întrebări, tovarășa dr. ELENA LITINSCHI 
— șefa serviciului ocrotirii mamei, copilului șl tineretului din Ministe
rul Sănătății — ne-a dat următoarele precizări :

rice, economice, 
și culturale din 
din țară.
Ion MANEA 
corespondentul

Dialoguri 
nCFltC 'a locu^ de pro
ducție. cu tinerii se orga
nizează în mod frecvent la 
întreprinderea mecanică de 
mașini și utilaj minier din 
Baia Mare. Pentru a fi cit 
mal aproape de gîndurile 
si preocupările celor peste 
1 600 de tineri care lucrea
ză aici, membrii comitetu
lui de partid și ai colecti
vului de conducere al în
treprinderii, repartizați pe 
grupuri și secții, consultă 
tinerii în legătură cu pro
gramul cursurilor de cali
ficare. condițiile de lucru, 
odihnă, cazare și Detrecere 
a timpului liber. Cu prile
jul acestor intilniri sint 
stimulate spiritul combativ, 
critic, participarea la re
zolvarea problemelor de 
fond ale producției. Dialo
gul. la care participă une
ori și membri ai biroului

permanent utilizat, în ac
tivitatea educativă a or
ganizației de partid de la 
Filatura de bumbac din 
Slobozia în rîndurile tine
retului. „în întreprinderea 
noastră — ne spunea Gh. 
Tapalagă, secretarul co
mitetului de partid — lu
crează 900 de muncitoare 
a căror virstă medie este 
de 21 de ani. Ținind sea
ma că majoritatea lor pro
vin de la sate, acționăm — 
în spiritul Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 
— cu toate pirghiile mun
cii politice de masă spre 
a Ia educa in spiritul tra
dițiilor muncitorești, al nor
melor comuniste de mun
că și viață". încă de la 
intrarea in fabrică. tine
relor li se prezintă sec
țiile, sint reoartizate la lo
cul de muncă in funcție de 
înclinațiile și dorințele lor, 
sint ajutate să învețe me
seria de către muncitoare

Cu energie tine
rească - la econo
misirea de energie. 
„Tineretul — stavilă in ca
lea risipei de energie sub 
orice formă", așa se Inti
tulează Inițiativa utcciști- 
lor de la Fabrica de armă
turi metalice din fontă și 
oțel din Zhlâu. Lansată ca 
un răspuns la hotărîrea 
partidului de a se reduce 
consumurile și a realiza e- 
conomii de energie elec
trică, termică și combusti
bili, inițiativa cheamă toa
te organizațiile de tineret 
din unitățile economice 
ale județului Sălaj să des
fășoare o susținută muncă 
politică pentru atragerea 
tinerilor la înfăptuirea a- 
cestei mari acțiuni patrio
tice. Autorii inițiativei s-au i 
angajat să reducă consu
mul de energie electrică cu 
500 000 kW pe trimestru. In

Iul de la întreprinderea de 
celuloză și hirtic Brăila. 
Lectoratul intitulat „Tine
retul din patria noastră — 
entuziast angajat in înfăp
tuirea idealurilor socialis
mului și comunismului", 
un ciclu de expuneri, con
ferințe, lecții, concursuri 
profesionale, concursuri 
„Cine știe cîștigă", precum 
și o masă rotundă cu tema 
„Etică și echitate — idealul 
moral și conținutul său 
educativ" — iată doar 
citeva din manifestările 
cultural-educative organi
zate. De asemenea, se află 
in curs de desfășurare 
ciclul de expuneri „O sută 
de monumente și locuri is
torice ale patriei" — orga
nizate în fiecare simbătă 
și urmate de seri cultural- 
distractive. Pentru a cu-, 
noaște mai bine preocupă
rile și dorințele tineretu
lui, comitetul de partid a 
inițiat un sondaj sociologic

Prin muncă 
pentru muncă, 
muniștil de la, Întreprin
derea „Autobuzul" din Ca
pitală Îndrumă și stimu
lează inițiativa organiza
ției U.T.C. — „Flecare elev 
și ucenic al școlii profesio
nale să producă la nivelul 
unui muncitor calificat 
cu 6 luni Înainte de ter
minarea școlii". In acest 
scop, după 2 ani și 6 luni 
de școaJă. elevii și 
nlcii care se califică 
meseriile de sudori, 
chigii. lăcătuși, frezori, 
strungari sint încadrați in 
echipe, repartizați pe lin
gă membri de partid cu o 
înaltă calificare profesio
nală și o mare experiență 
de viață. Altor 
și muncitori cu 
îndelungată le-a fost 
credințată sarcina de

comuniști 
practică 

* ‘ în-
. __ a

participa la activitatea de 
' ’.I a

tinerilor. La toate temele 
din cadrul lnvățămîntulul 
de partid la care, se dez
bat Îndeosebi probleme 
profesionale și de etica 
sint invitați și tineri. Re
zultatele acestei activități 
sint concludente. In 1973 
au fost încadrați ca mun
citori — cu 6 luni mai de
vreme și cu bune rezulta
te In producție — 200 de 
tineri, absolvenți al șco
lii profesionale.

loan VLANGA

Tn decursul anilor, de la apariția 
Decretului pentru reglementarea în
treruperii cursului sarcinii și a in
strucțiunilor de aollcare a acestuia, 
au mai fost emise diferite instruc
țiuni. circulare și ordine care com
pletau și lămureau modalitățile de 
traducere In practică a fiecărei pre
vederi. Pornindu-se de la ideea de 
bază, că Întreruperea cursului sar
cinii reprezintă un act meditai care 
— practicat necorespunzător — poa
te avea grave consecințe asupra să
nătății femeii șl aduce mari preju
dicii natalității și sporului natura! 
al populației, precum și de la expe
riența aplicării Decretului, s-au uni
ficat toate aceste acte normative In
tr-unui singur, aducindu-se — odată 
cu simplificarea — și o serie de îm
bunătățiri Instrucțiunilor de aplicare 
ce trebuie cunoscute nu numai de 
serviciile obstetrico-ginecologice. ci 
de fiecare cadru medical. Este știut 
doar că natura tratamentelor, a in
tervențiilor poate avea si o influen
ță negativă asupra sănătății femeii, 
a femeil-mame, a evoluției normale 
a fătului.

Prevederile potrivit cărora va fi 
autorizată — dar în mod cu totul 
excepțional — întreruperea cursului 
sarcinii nu s-au modificat și ele se 
referă la cazurile cind : a) sarcina 
pune viata femeii în pericol și care 
nu poate fi înlăturat prlntr-un alt 
mijloc ; b) unul din părinți suferă 
de o boală gravă, ce se transmite 
ereditar sau care determină malfor
mații congenitale grave ; c) femeia 
însărcinată prezintă invalidități gra
ve fizice, psihice sau senzoriale ; d) 
femeia este in virstă de peste 40 de 
ani ; e) femeia a născut 4 copii și li 
are tn îngrijire ; f) sarcina este ur
marea unui viol sau a unui incest.

îmbunătățirile instrucțiunilor. în
soțite de mai multe anexe, au avut 
in vedere, in primul rînd, grija pen
tru sănătatea mamei și a viitorului 
copil, grija pentru asigurarea legali-

In tot cursul lunii decembrie, 
devenită prin tradiție „Luna 
cadourilor", printr-o simplă 
carte poștală trimisă pe adresa
UNIVERSALCOOP — comerțul 
prin corespondență (strada Vul
turilor nr. 31. șecțor 4, Bucu
rești) — se pot trimite,-direct la-: _ 
domiciliu, mărfurile solicitate.

UNIVERSALCOOP sugerează 
celor interesați citeva dintre 
cele mai utile cadouri care pot 
fi oferite : servicii de tacimuri

Inoxidabile pentru 6 persoane 
(import U.R.S.S.); servicii de 
tacîmuri „Gloria" sau „Favorit" 
inoxidabile, oale de fiert sub 
presiune (import R. P. Ungară), 
filtre electrice pentru preparat 
cafea, .„Autopress" și „Moccp'u 
garnituri teu lenjerie 
parate electrice „Buclex" peW- 
tru ondulat părul, casete cu 
colonie și altele. De reținut că 
plata se face la primirea cole- 

. tului poștal. '

tățil. Ele se referă la modul de or
ganizare a comisiilor pentru autori
zarea Întreruperii cursului normal al 
sarcinii (ce se instituie In orașele 
capitale de județ, precum șl în ora
șele care pe teritoriul lor au uni
tăți de bbstetrlcă-glnecologie). la 
componența acestora (din comisii 
fac parte cite un reprezentant al Mi
nisterului de Interne și al Procu
raturii locale) și la metodologia de 
lucru. De asemenea, «-au precizat 
care sint afecțiunile cronice sau acu
te ce .Indică o întrerupere a sarcini
lor din punct de vedere medical. 
Exemplifieativ, se poate arăta că 
este vorba de sifilis, tumori maligne, 
o serie de boli infecțloase, diferite 
forme de tuberculoză, boli reumatis
male și colagenoze. boli psihice, 
neurologice (se menționează afecțiu
nile părinților cu risc de transmitere 
la topii), endocrine, cardio-vascu
lare, boli de nutriție și metabolism 
(diabet), boli dermato-vcnerice, ale 
singelui și organelor hematopoetlce 
etc. Cunoscute fiind urmările dezas
truoase ale Iradierii șl ale unor me
dicamente pentru sănătatea femeii, 
pentru dezvoltarea fătului șl a copii
lor (cancere, malformații de tot felul 
etc.) s-au făcut precizări în legătură' 
cu prescrierea șl administrarea aces
tora.

— Foarte multe femei lșl 
un copil, dar din diferite 
nu-1 pot avea. Ce se face 
combaterea sterilității ?

— Și problema infertilității _ 
atenția Ministerului Sănătății, 
tr-adevăr, plnă nu demult eram re
lativ neputincioși în fața acestui fe
nomen, dar odată cu progresele ști
inței, cu dezvoltarea mijloacelor de 
investigație și tratament, o serie de 
cauze ale sterilității — sau, mai 
corect spus, ale infertilității — la 
femei au putut fi mai în amănunt 
studiate și stabilite mijloacele adec
vate de înlăturare a acestora. în Ca
pitală, la maternitatea Giulești și la 
spitalul clinic „Filantropia", precum 
și la Cluj funcționează centre de 
combatere a infertilității. începuturi 
în acest sens s-au făcut și la cele
lalte centre universitare medicale 
din țară. Ministerul Sănătății a pre
văzut, pentru început, organizarea 
unor centre Interjudețene, in jurul 
spitalelor clinice ale- centrelor ’ uni
versitare medicale din țară, șl ex
tinderea lor treptată în toate jude
țele. Acțiunea presupune rezolvarea 
a două probleme : perfecționarea 

' cadrelor și asigurarea aparaturii de 
înaltă specializare și medicamente. 
Amîndouă sint în curs de soluțio
nare : la maternitatea Giulești se 
desfășoară un curs de specializare 

— pentru medicii care vor lucra in ca-, 
binetele de combatere -a infertilită- 
ții, iar la'mirilster este în curs de ' 
definitivare planul pentru importul 
celor necesare. Se preconizează în
ființarea mai multor cabinete de a- 
cest fel în anul viitor.

doresc 
motive 
pentru

stă In 
în-

Interviu consemnat dt
AI. FLĂ1EȘU

(Urmare din pag. I)
— Eu ii cint. da’ ea' nu 

vrea să adoarmă. Ride.
Ride și Dumitru Catar- 

giu. Ride și Mihăiță și 
se-ntoarce la misiunea lui 
liber asumată. Apoi tatăl 
își continuă monologul :

— Uite, mulți nu pot să 
priceapă cum de sint me
reu veseli ai lui Catargiu. 
„Nea Dumitre, mă-ntreba 
deunăzi un tovarăș la fa
brică, cum faci dumneata 
de n-ai probleme cu copiii ? 
Harnici, ascultători, veseli, 
cuviincioși. Pe dumneata 
te văd tot glumind, soția 
dumitale, la fel, e numai 
zimbet — de parcă n-ați 
avea în circă opt copii. Eu 
am numai unul și mi-a 
scos peri albi. Cum vine 
asta ?“ I-am răspuns și eu 
tot cu o glumă, cum mi-e 
felul : „N-aș putea să-ți 
explic teoretic, că, vezi, eu 
fiind tot timpul ocupat 
concret cu creșterea atitor 
popii, n-am avut vreme să 
mă gindesc la asta. Un lu
cru pot să-ți spun : nici
odată n-am simțit că-mi 
duc copiii în circă. Mi-a 
fost drag să-i am și 
de aceea Pam crescut cu 
drag".

Să înțelegem oare că e 
Coare la ureche să crești 
atiția copii ?...

— Sigur că n-a fost și nu 
este ușor. Dar eu cred că 
in viața omului sint nu nu
mai dificultăți de ocolit ; 
sint și altele : dificultăți de 
care ți-e drag, pe care-ți 
place să le înfrunți, ca să 
vezi dacă ești sau nu ești 
om, in cazul de față, dacă 
ești in stare să-ți îndepli
nești cum se cuvine cea 
mai importantă misiune a 
omului, aceea de a zămisli 
viață din viața ta. asa cum 
părinții ți-au dat viață din 
v_ața lor... N-aș vrea sâ 
credeți că acum 20 de ani, 
cind mi-am cunoscut vii
toarea soție (eu — bâiat de 
țărani, plecat din Timbo- 
ieșui Vrancei ; ea — fată 
de București, dar dintr-o 
familie in care erau trei 
surori, trei „pietre in casă", 
cam se spunea pe-atunci) 
imi era rostul vieții la fel 
de limpede. Viața, expe
riența de părinte, răs
punderile de tată. de fa
milie mi-au dat aceas
tă Limpezime. Sigur, n-a 
fost ușor. îndatoririle de 
serviciu m-au purtat in 
acești ani din București in 
Bărăgan, din Bărăgan in 
Oltenia. de-aco!o la Rim- 
nicu-Sărat, la Buzău (am 
stat și la Caracal, și-n Si
liștea Gurnești a lui Moro- 
mete) și n-a fost ușor să 
ducem pretutindeni cu noi 
leagănul, căruciorul, pătuțu- 
rile. manualele, din an in 
an mal multe, adică toate 
greutățile. Îngrijorările, răs
punderile legate de crește

rea copiilor. Dar și bucu
riile... (De altfel, eu nu în
țeleg . de ce, cum spun 
cuiva că am opt copii,' 
mâ-ntreabă numai de greul 
unei asemenea familii. De 
ce nu mă întreabă și de 
bucurii ? Pentru Că nu și le 
imaginează). Sigur că nu e 
ușor, dar răsplata în
trece orice greutate... 
Bucurie și mulțumire mai 
mari decît să știi că ai 
pornit pe drumul vieții ma
ture în doi și că acum, la 
jumătatea căii, te încon
joară încă opt ființe dragi 
— nu există. Nu vreau să 
spun vorbe mari, dar gin- 
dul că eu și soția mea ne 
străduim să dăm țării opt 
cetățeni sănătoși trupește și

povestește isprăvile de pes
te zi, poznele mai mărunte 
sint ironizate, se citesc și 
se recitesc scrisorile celor 
plecați, se trec in revistă 
notele luate mai de curind, 
Luminița („pîslărița" casei 
— așa îi spunem noi, că a 
cintat și la televiziune) ne 
mai dă cîte-un concert de 
muzică ușoară, folosind 
drept microfon... cordonul 
de la fierul de călcat, de 
ne prăpădim de ris... Cam 
asta e viața noastră —. și 
dacă ar fi să pun eu o con
cluzie la ce-o să scrieți 
dumneavoastră despre noi. 
aș spune, chiar dacă o să 
mă creadă cineva un înfu
murat, că sîntem de Invi
diat.

Casa în care 
de două decenii 

se aude cîntecul 

de leagăn

sufletește ne este cea mai 
de preț satisfacție. De aceea 
există armonie și bunăvoie 
în casa noastră... Știu că 
există și inși bîntuiți de 
griji pe care eu le-aș numi 
neomenești — goane după 
înavuțire, ambiția deșartă 
de „a se ajunge", invidia 
pentru succesele altora — 
griji care nu-i lasă să 
doarmă, care le taie pofta 
de mincare și-i tac mes
chini. posaci, răi. închiși in 
ei... în casa noastră, dim
potrivă : toți mânincă cu 
poftă, dorm tihnit, muncesc 
și învață cu tragere de ini
mă. se bucură din plin la 
bucurii și se simt uniți le 
necaz... Sigur. în ultimii 
an:, cind s-au ridicat cel 
mari (unul in producție, 
lăcătuș la fabrica de gea
muri. doi A Cisnădie și 
Buhuși la școli profesio
nale. de unde vor ven: 
muncitori la Filatura cea 
nouă din Buzău! nostru) 
ne este mult mai ușor. Ma: 
ales că am primit și lo
cuință spațioasă, că s-au 
mărit alocațiile, că a intrat 
și .soția in slujbă, la De
poul C.F.R. Dar pldni de 
bunăvoie am fost de cind 
ne știm... Dacă v-ați face 
la no: seara, cind se adună 
tot „clanul" In jurul mese., 
ați zice că sinteți la un 
club al veseliei. Fiecare Își

Și totuși, pină la insera
rea concluziei propuse de 
Dumitru Catargiu, să preci
zăm că atmosfera armoni
oasă din acest cămin cu 
mulți copii — atmosferă de 
bucurie a vieții, de dragos
te. de exemplară ținută e- 
tică — 8-a construit șl se 
consolidează in condițiile 
unei permanente cultivări 
a dragostei față de muncă. 
Exemple? tn primul -rind. 
înalta calificare de... mamă 
a Paraschivei Catargiu. 
(Deși n-am găsit-o acasă 
pe mama familiei, ea a fost 
mereu prezentă în discuția 
noastră. „De fapt, spunea 
cu dragoste și recunoștință 
Dumitru Catargiu, soția 
mea este personajul prin
cipal ai casei > hărnicia, 
căldura și tactul el s-au 
transmis și copiilor — și 
nu numai lor !“). Apoi, 
hărnicia tatălui („Om de 
nădejde in secția sa", cum 
ni-1 recomanda ing. Gb. 
Gheorghiță, locțiitor al se
cretarului comitetului de 
partid de la fabrica de 
sirmă și produse din sir- 
mă). în sfirșit — repercu- 
tarea pildei părinților asu
pra copiilor : toți avind ca 
ideal strădania de a se 
arăta demni să intre în 
rîndurile clasei muncitoa
re... Vorbe „mari" ?

— Nu i-am învățat pe

copiii mei că drumul lor 
în viață trebuie considerat 
închis odată cu obținerea 
calificării intr-o meserie. 
Dimpotrivă, i-am Învățat că 
de aici, de la obținerea ca
lificării 11 se deschid toate 
drumurile. Intii Insă, fieca
re să-și ciștige brățara 
de aur fără de care, după 
mine, nu se poate trăi in 
demnitate. însă, desigur, 
pentru a ajunge la asta, la 
înțelegerea acestui adevăr, 
noi, părinții, am socotit că 
dragostea de muncă se cul
tivă prin hărnicia ia învă
țătură. De aceea și eu, și 
soția mea, asa cum ne-am 
priceput, am' urmărit tot 
timpul felul cum învață 
copiii noștri. Este o lege.

O „lege" care-și capătă 
deplina semnificație dacă 
ne gindlm că, pînă în pre
zent, soții Catargiu au tre
buit să facă față, ca părinți, 
la nu mai puțin de... 47 de 
ani școlari ! Aproape o ju
mătate de veac de învăță
tură, concentrată in două 
decenii și supravegheată de 
strădaniile, dragostea, în
țelepciunea pedagogică, 
conștiința civică a doi oa
meni „simpli", a doi dintre 
milioanele de contemporani 
ai noștri, pătrunși de în
semnătatea nobilei misiuni 
de părinți. 47 de ani. dintre 
care unul singur a trebuit 
să fie repeat (și aceasta 
din cauză că unul dintre 
copii se îmbolnăvise). O ,a- 
devărată performanță care 
justifică și ea acel „sintem, 
de invidiat !" propus de 
interlocutorul nostru. Dar 
Dumitru Catargiu adaugă :

— Celor 47 de ani pe 
care i-ați adunat dv. pe 
hirtie — socoteală la care, 
drept sa spun, nu m-am 
gindit niciodată — mai a- 
dâugați-le doi : anii mei de 
școală profesională. Eram 
lăcătuș, dar cum profilul 
întreprinderii noastre a de
venit mai complex, nu pu
team să rămin In urma 
timpului — și iată-mă și 
tratament ist. N-a fost ușor 

la 42 de ani — dar am 
scos-o la capăt, Invățind cot 
la cot cu copiii mei, inde-m- 
nindu-ne reciproc. . stimu- 
lîndu-ne, luîndu-ne la în
trecere... Pentru că, uitasem 
să vă spun, cea mai pre
țioasă calitate a unei fa
milii bogaie-n copii o con
stituie faptul că părinții 
rămin mereu tineri.

Așadar, o tinerețe per
petuă, ritmată' de clntecul 
de leagăn continuu pe 
care-1 evoca Dumitru Ca
targiu la inceputul convor
birii noastre. Un cintec pe 
marginea căruia, din păca
te, nu medităm totdeauna 
cu profunzimea cu • care 
s-ar cuveni s-o facem.

Rindurile de față nu se 
vor altceva decît un irțdemn 
către o asemenea medita
ție.

SURPRIZELE UNEI ANCHETE
Inițial ne propusesem 

să urmărim cum sint va
lorificate, de către unită
țile vizitate, constatările 
și propunerile echipelor 
de control obștesc din o- 
rașul Miercurea Ciuc. 
Realitatea însă ne-a o- 
bllgat să ne îndreptăm 
atenția asupra modului în 
care sint organizate șl 
acționează înseși aceste 
echipe.

„S-au achitat în mod 
corespunzător membrii e- 
chipelor de control ob
ștesc de drepturile și o- 
bligațiile cu care au fost 
învestiți ? Preocuparea or
ganizațiilor de partid și 
de masă pentru îndruma
rea și sprijinirea con
cretă a acestor echipe a 
(ost satisfăcătoare ? Răs
punsul este foarte clar : 
„NU".

Citatul de mai sub 
l-am reprodus dintr-o 
informare prezentată cu 
ocazia ultimei analize a 
activității comisiei de 
control obștesc de pe lin
gă biroul executiv al 
Consiliului orășenesc 
Miercurea Ciuc al F.U.S.

Constatarea forului cel 
mai competent se bazea
ză pe fapte deloc îmbucu
rătoare. în orașul de 
reședință al județului 
Harghita au fost consti
tuite 57 echioe de control 
obștesc, fiind precizat do
meniul de activitate pen
tru fiecare, dar in cursul 
anului 1973 doar H din
tre ele au avut o oare

Maria Pintilie și Weinhold 
Gusztav. Exemplul pozi
tiv al acestor tovarăși nu 
a fost urmat, majoritatea 
echipelor — bineînțeles, 
dintre cele care au acti
vat cit de cit — dejiilasîn- 
du-se în unitățile repar
tizate doar de 3—4 ori. 
Serviciul de pensii și asi
gurări sociale, oficiul de 
repartizare a forței de 
muncă, unitățile cultu
rale, unitățile de ser
vire, transportul in co
mun și altele nu au fost

nilor muncii nu s-au pre
zentat informări asupra 
felului în care sint re
zolvate constatările și 
propunerile făcute de 
controlul obștesc.

Pe de altă parte, s-au 
semnalat chiar cazuri de 
sfidare a intențiilor e- 
chipelor ; de exemplu, la 
bufetul expres nr. 109, la 
bufetul Izvorul Rece, la 
magazinul, de autoservire 
nr. 115, în' unitățile apar
ținătoare T.L.F. și în u- 
nele unități preșcolare.

Ce-am căutat 
și ce-am găsit... 

la Miercurea Ciuc

care activitate. Echipele 
din cadrul P.T.T.H., de la
filatura de lină, Între
prinderea județeană de 
industrie locală, între
prinderea județeană de 
construcții-montaje, din 
școli, de pildă, de la 
constituire și plnă acum 
nu au tăcut controalele
pe care se angajaseră să- 
le facă. Au fost efectuate, 
in total, numai 130 de con
troale. 70 dintre ele anar- 
ținlnd unei singure echi
pe — constituită din Den-
slonaril Miklos Viljnos,

deloc controlate în cursul 
anului, iar controlul ob
ștesc in școli, unități sa
nitare șl cantine a avut 
un caracter sporadic. S-a 
organizat o singură con
sfătuire, cu participarea 
unor locuitori ai orașu
lui și a membrilor echi
pelor de control ob
ștesc, pe tema aprovizio
nării populației, fiind in
vitați factorii de răspun
dere din unitățile comer
ciale și cooperatiste și 
din unității? de servire. 
Efectele acestei acțiuni — 
altfel lăudabilă — nu s-au 
resimțit însă asupra ac
tivității.

In mod inevitabil, ase
menea lipsuri au deter
minat ca, exceptînd di
recția comercială, unită
țile controlate să mani
feste in general o atitu
dine pasivă față de a- 
ceastă activitate de larg 
interes obștesc, propune
rile echipelor — și așa 
puține — nefiind ana
lizate In adunările or
ganizațiilor de masă ; 
nici în adunările genera
le semestriale ale oame-

Faptele ce le amintim 
aici — fără pretenția de 
a prezenta o listă com
pletă a deficiențelor sau 
a acelor aspecte pozitive 
care totuși există în une
le locuri — duc la o sin
gură concluzie : îndru
marea activității de con
trol obștesc din orașul 
Miercurea Ciuc se cere 
radical îmbunătățită, mai 
ales pe linia pregătirii și 
activizării echipelor, a 
cunoașterii drepturilor și 
obligațiilor pe care ele le 
au in vederea aplicării 
intocmai a prevederilor 
legale.

Dorind să aflăm și o 
opinie autorizată despre 
fenomenele semnalate, 
ne-am adresat tovarășu
lui Hegediis Istvan — 
secretar al consiliului 
orășenesc F.U S. care 
ne-a spus : „în urma u- 
nei analize recente, amă
nunțite, a situației exis
tențe, ne-am propus o 
serie de măsuri menite 
să determine o schimbare 
calitativă in domeniul 
controlului obștesc din 
orașul nostru, atit sub

aspect organizatoric, cit 
și in ceea ce privește efi
ciența lui. In primul 
rind, este vorba de spo
rirea exigenței din par
tea comisiei de îndrumare 
și coordonare de pe lingă 
consiliul orășenesc ' al 
F.U.S., căreia, cu ocazia 
analizei, i s-au trasat sar
cini concrete ca : urmă
rirea îndeaproape a mo
dului in care conducerile 
unităților controlate re
zolvă propunerile și ob
servațiile echipelor cetă
țenești ; organizarea pe
riodică a unor raiduri 
in unitățile supuse con
trolului — la care să par
ticipe membrii echipelor, 
unii specialiști, cadrd de 
conducere ale organizații
lor de masă și obștești, 
inspectori de la organele 
de stat ; de asemenea, 
vor 'fi organizate trimes
trial intilniri, consfătuiri 
la nivelul orașului — cu 
participarea membrilor e- 
chipelor și a conducerilor 
din unitățile controlate. 
Conducerile unităților 
controlate vor fi îndru
mate ca in adunările ge
nerale ale salariaților să 
informeze și despre mo
dul in care au fost solu
ționate propunerile. Vor 
fi activizate toate echipe
le și, în special, acelea 
care nu au făcut nici un 
control tn tot cursul a- 
nulul; organele și orga
nizațiile de masă care au 
membri in echipele de 
control obștesc vor ana
liza activitatea acestora.

Biroul executiv al con
siliului orășenesc al F.U.S. 
se va preocupa mai con
secvent de modul cum 
sint Îndeplinite aceste 
măsuri".

Propunîndu-ne ca, după 
o perioadă de timp, să 
revenim asupra acestui 
subiect, așteptăm tradu
cerea cit mai urgentă in 
viață a măsurilor amin
tite.

BARTUNEK Istvan 
corespondentul „Scînteii*
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SUPUNEM ATENȚIEI ÎNTREPRINDERILOR Șl A CENTRALELOR INDUSTRIALE

Valoarea unui procent de reducere 
a consumurilor de energie electrică
și combustibil pe unitatea de produs

Astăzi, industria noastră socialista realizează sute și mii do produse, 
deosebit de utile pentru întreaga economie, care se bucură de bune 
aprecieri in rîndul beneficiarilor din țară și ol partenerilor de peste 
hotare. Pentru fabricarea lor se consumă importante cantități de ener
gie electrică și combustibili. Unele se produc cu consumuri economice, 
comparabile cu cele mai bune rezuliate din țară și străinătate ; la 
altele însă se înregistrează consumuri exagerate, cazuri de risipă 
s a. Or, o sarcină majoră stabilită de Hotărirea Comitetului Executiv 
ol C.C. al P.C.R. din 13 hoiombrie a.c. și prin Decretul Consiliului de 
Stal constă tocmai în reducerea consumurilor specifice de combustibili 
și energie pe unitatea de produs, prin perfecționarea tehnologiilor 
de fabricoție, modernizarea sau înlocuirea instalațiilor de ardere cu 
randamente scăzute, îmbunătățirea izolației termice a instalațiilor, re
cuperarea și valorificarea resurselor energetice secundare.

Calculele arată că la nivelul producției din anul trecut — potrivit 
datelor furnizate redacției de către Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Maleriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe — în condi

țiile diminuării cu un singur procent a consumurilor de energie 
electrică și combustibil pe unitatea de produs s-ar fi putut obține 
însemnate economii, intre care : la producția de fontă — 11 442 t.c.c. j 
la producția de oțel Martin — 6 562 t.c.c.; la producția de soda 
caustică — 12,9 milioane kWh energie electrică ; la producția de 
negru de fum — 4 204 t.c.c. ; la producția de cauciuc sintetic — 2 mi
lioane kWh energie electrică ; la producția de ciment — 16 581 t.c.c.; 
la producția de geamuri trase — 1 512 t.c.c. Dar cite alte produse 
principale nu se realizează de către industria noastră I Și deci cît 
de mari ar fi economiile de energie electrică și combustibil ce s-ar 
putea înregistra prin reducerea cu 1 la sută a consumurilor I

Propunîndu-și să releve eforturile care se depun pentru diminua
rea consumurilor pe unitatea de produs, experiența pozitivă acumu
lată în acest domeniu, cît și rezervele existente în întreprinderile 
producătoare, ziarul nostru va analiza ‘asemenea probleme de 
natură să asigure gospodărirea mai judicioasă și economisirea în 
mai mare măsură a energiei și combustibilului. Ca atare, iată :

trei Întrebări adresate întreprinderilor și centralelor industriale
1. Care este, în unitatea dv., nivelul consumurilor de energie șl combustibil, comparativ cu 

cele mai bune rezultate din țară și străinătate ?
2. Ce măsuri practice, imediate și de perspectivă întreprindeți pentru a utiliza rațional și 

economisi energia electrică și combustibilul ?
3. Cînd considerați că veți reuși să obțineți minimum de consumuri șl la cît se vor ridica 

economiile în anul viitor ?
Intr-un viitor număr al ,,Scînteii" vom prezenta concluziile investigațiilor noastre in legătură cu PItODUCȚIA 

DE FONTA $1 OȚEL.

Județul Brașov este unul dintre marii consumatori de energie elec
trică si combustibil ai tării. Cum sini gospodărite energia electrică 
si combustibilul, ce măsuri au fost întreprinse pină in prezent și ce 
se preconizează in continuare in acest domeniu pentru aplicarea hotă
rî rii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 13 noiembrie, a pre
vederilor Decretului Consiliului dc Stat ? La aceste întrebări dau răs
puns cadre de conducere ale I.R.E. Brașov și ale inspectoratului teri
torial pentru gospodărirea energiei electrice și combustibilului.

O primă remarcă. In cursul a- 
cestui an și, mai ales, incepind din 
iulie, pe raza de activitate a 
I.R.E.-Brașov, adică în județele 
Brașov și Covasna, au fost aplioate 
măsuri eficiente pentru reducerea 
consumului de energie electrică in 
toate1 sectoarele : astfel. în orașele 
celor două județe, prin reducerea 
numărului de corpuri de iluminat 
pe străzile secundare, s-au econo
misit in trei trimestre circa 2,2 
milioane kWh, din care 1.3 mili
oane kWh numai in municipiul 
Brașov. Alte două milioane kWh 
s-au economisit prin raționalizarea 
iluminatului in întreprinderi Si 'in
stituții, în unități comerciale. f

Dar cele mai substanțiale econo
mii — 23 milioane kWh — s-au reali
zat la consumul industrial. „Consi
der — aprecia ing. Făncl Toma, 
inspector in cadrul grapei pentru 
controlul gospodăririi energiei 
electrice și combustibilului, că în 
această direcție un exemplu demn 
de urmat il oferă întreprinderea de 
tractoare". Intr-adevăr, in trei tri
mestre, colectivul acestei între
prinderi a realizat o economie, la 
consumul de energie electrică pla
nificat, de 10 milioane kWh. Acest 
succes a fost,posibil prin aceea că 
se urmărește îndeaproape consu
mul de către oameni bine pregă
tiți : orice depășire este analizată 
și. în consecință, se iau măsuri 
operative pentru încadrarea in 
consumurile planificate. Pierderile 
de energie in rețeaua proprie a- 
proape că s-au înlăturat — și fi
rea sta, prin automatizarea stațiilor 
de condensatori care mențin facto
rul de putere la valoarea optimă, 
prin funcționarea cit mai bună a 
transformatorilor, evitindu-se mer

Ilustrație la eforturi rodnice 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Fabrica de ciorapi Ti
mișoara i (de la stînga la 
dreapta) : sectorul II al secției 
de tricotat, muncitoarea frun
tașă Georgeta Gcudi ; secția 
de finisat și ambalat produsele 
(de aici o bună parte merge 
la export) ; secția_de depănat, 
muncitoarea fruntașă Lucre- 

ția Pînzaru
Foto : E. Dichîseanu

r Studiile tehnico-economioe care au 
stat la baza construirii complexelor 
lntercooperatiste de creșterea vacilor 
prevăd ca un lucrător să îngrijească 
25 de vaci — cu circa 10—12 mai 
multe decit au in primire, in mod 
obișnuit. îngrijitorii din fermele 
cooperativelor agricole. Calcule rigu
roase făcute de tehnologi și Pfo.ec- 
tanți demonstrau posibilitatea dublă
rii randamentului muncii, ceea ce 
este, de altfel, firesc să se realizeze 
in fermele cu o largă rnecaniz^re a 
lucrărilor și tehnologii moderne. 
Aceiași indici au fost prevazuți și in 
gtudiiie tehnico-eoonomice care au 
ftat la baza construcției comp.exului 
intercooperatist de creșterea vacL>r 
deU Albești, județul Consun^ 
Totuși, muncitorii de aici, după un 
timp scurt de 1» dare* in 
a acestui obiecUv, au .f"*8 1 
mele prevăzute in studiile tehnlco- 
economice, optind pentrn norme mai 
mari, socotind că le stă in 
să ia în primire cite 40 de vaci <1 s 
obțină producții superioare d® topte 
si ciștiguri sporite. Cine știe dtde 
mare este volumul de1 muncă 
sar intr-o fermă de vaci, unde axrt-- 
vitatea e*te neîntreruptă in toate 
ce’e 365 de zile ale anu,Iui’ 
rent de anotimp, de zile de lucru 
aau de sărbătoare, nu poa.e să nu 
anrvc.eze hotărirea de a demonstra 
că se poate mai mult. Cu atit mai 
importante sint inițiativele de a 
îngriji mai multe animale, cu cit 
tehnologiile de creștere a vacilor nu 
sint incă suficient perfecționate, iar 
experiența ciștigată este de dată 

\--------------------------- ---- ------------------------------

sul „în gol" al acestora, ca și al 
mașinilor.

Demne de subliniat sint și acțiu
nile întreprinse la nivelul I.R.E.- 
Brașov, pe baza cărora in 10 luni 
s-a economisit e- 
nergie electrică e- 
chivalentă cu 11 
mii tone combus
tibil convențio
nal. Măsurilor 
luate anterior li 
s-au alăturat re
cent altele, in 
conformitate cu 
sarcinile trasate

■tde conducea „ 
partidului nostru, 
între care scoa
terea din folosință 
a încă 7 300 cor
puri de iluminat 
din rețeaua pu
blică, raționali
zarea iluminatu
lui pe arterele 
principale in sen
sul diminuării a- 
cestuia cu 50 la 
sută s.a.

— Unele mă
suri — a arătat Octavian Bo
boc, inginer-șef al I.R.E.-Bra- 
șov — au fost luate si De linia 
reducerii consumului de energie 
electrică in cele două centrale ter
moelectrice ale întreprinderii noas
tre. In urma analizării randamen
tului cazanelor. a reieșit că 4 din 
cele 5 existente au arzătoare neco
respunzătoare. S-a hotărît ca, in 
timpul cel mai scurt, arzătoarele 
respective să fie Înlocuite cu altele 
mai mici. Numai pe această cale 
se va realiza, la nivelul unui an.

elemente ale teh-

foarte recentă. Lucrătorii complexu
lui, in general cooperatori localnici, 
și-au dat repede seama că la Albești 
este un obiectiv gindit și făcut gos
podărește.

Studierea unor 
nologiei adopta
te. perfecționări
le aduse pe par
curs prezintă un 
larg interes. Ceea 
ce atrage atenția 
este înlocuirea e- 
forturilor fizice 
pentru asigurarea 
condițiilor de i- 
gienă si chiar e- 
conomisirea mai 
multor sute de 
mii de ore-mun- 
că ne an. in 
comparație cu 
rezultatele ce se 
obțin în fermele 
cu graîdurl o- 
bisnuite. De unde 
rezuliă această e- 
conornie ? Din- 
tr-un reușit sis- 
teiă de întreține
re a animalelor pe ștanduri scurte, 
acoperite cu „covoare" de cauciuc in 
loc de paie. Cea mai mare economie 
de muncă se realizează prin înlocui
rea lucrărilor manuale de colectare 
și evacuare a dejecțiilor prin folo
sirea unui sistem ingenios de imi
tatoare electrice și de canale aco
perite cu grătare de beton. Econo- 
m a de muncă si de timp favorizează 
activitățile cu influență directa asu

o economic dc circa 400 tone com
bustibil convențional.

Realitatea arată însă că' La ora 
actuală continuă să se iroseas
că, sub cele mai diverse for
me, o mare cantitate de ener
gie electrică : risipa cea mai 
flagrantă se intîlnește la consumul 
industrial. Iată un exemplu cît se 
poate de concludent. După cum se 
știe. Combinatul chimic din orașul 
Victoria utilizează gazul metan, 
atit ca materie primă, cit și în pro
cesul tehnologic, ca combustibil.

lăsurile luate isi au însemnătatea Inr 
i mult mai mari sini psiffltăiii® 

care isi așteaptă valorificarea
Ancheta noastră cu privire la gospodărirea energiei electrice in unități din județul Brașov

Gazul metan ajunge pînă aproape 
de intrarea in combinat pe o con
ductă la o presiune de pină La 15 
atm. Aici, printr-o stație, presiu
nea este redusă pină la 6 atm. Dar 
instalațiile de metanol au nevoie 
de gaz metan la. o presiune de 
15 atm. Și, atunci, gazul metan 
este trecut printr-o stație de com- 
presoare care îi ridică din nou 
presiunea. Prin asemenea operații 
se consumă anual circa 2,5 mili
oane kWh energie electrică. Din 
cele relatate de ing. Gheorghe 
Brinzei, șeful grupei pentru con
trolul gospodăririi energiei electri

pra nivelului producției, cum sint fu
rajarea și mulsul. La fel de simplu 
și practic sint rezolvate o serie de 
„amănunte** care contribuie la înlă
turarea risipei de timp. De exemplu, 
printr-o simplă apăsare pe manetă 

Ce fac oamenii
deciși să facă mai mult

O experiență cu valoare confirmată : LA ALBEȘTI — CONSTANȚA UN LUCRĂTOR 
ÎNGRIJEȘTE 40 DE VACI IN LOC DE 25 CIT PREVĂD NORMELE TEHNICO-ECO- 

NOMICE

sint dezlegate automat cite 50 de 
vaci din gra.id. cu suspenda-ea con
comitentă a sistemului de limitatoare 

• electrice.
Directorul complexului, dr. Con

stantin Năstase, aiți specialiști de 
aici au numai cuvinte de laudă la 
adresa proiectanților și construc
torilor care au conceput și rea
lizat acest obiectiv modern. Am 
reținut și invitația adresată pro- 

ce și combustibilului, de ani de 
zile combinatul solicita furnizoru
lui (Centrala gazului metan din 
Mediaș) ca instalațiile de metanol 
să fie alimentate direct din con
ducta de/transport la presiunea de 
15 atm., dar soluția in acest sens 
se lasă așteptată.

Mari cantități de energie electri
că se irosesc și prin .utilizarea de 
instalații, mașini și tehnologii de
pășite. In acest sens a fost relevat 
un fapt tot de la Combinatul chi
mic Victoria, Aici există trei in

stalații de metanol, iar a patra se 
află in probe tehnologice. Fiecare 
din cele patru instalații are un 
consum diferit de energie electrică 
— de Ia 30—40 kWh pe tonă de 
produs la instalația aflată in probe 
și pină la 970 kWh pe tonă la in
stalația metanol nr. 1. O situație 
oarecum similară se intîlnește și la 
instalația de amoniac tehnic.

Cazuri asemănătoare există și în 
industria construcțiilor de mașini 
a județului. La întreprinderea de 
tractoare, unitate care, repetăm, 
este un model de gospodărire a

iectanților de a veni la fața locului 
să vadă cum funcționează ceea ce 
a ieșit de pe planșetele lor. să se 
ocupe stăruitor de perfecționarea 
sistemului constructiv și tehnologic. 
Intr-adevăr, se pot desprinde 

multeț concluzii de care să se 
țină Leama la proiectarea și con
struirea viitoarelor ferme de vaci. De 
pildă, la Albești, în creșa de 
viței se menținea permanent o at
mosferă nocivă, cauzată de stagna
rea dejecțiilor sub grătarele ce țin 
loc de pardoseală. Mulți viței s-au 
îmbolnăvit, iar prevenirea iȚnor pier
deri și mai mari devenise o chestiu
ne presantă. Soluția a fost găsLtă de

Laminorul de 6 țoii de la Uzina de țevi din Roman

energiei electrice și a combustibi
lului, in trei trimestre din acest 
an .s-au consumat in plus, la 
elaborarea oțelului, aproape 600 000 
kWh energie electrică, din. cauza 
calității necorespunzătoare a elec
trozilor furnizați de o întreprin
dere din Cluj. Totodată, la 
Fabrica de șuruburi din Tg. Secu
iesc, consumul de energie electri
că stabilit a fost depășit, in zece 
luni din acest an, cu 3 milioane 
kWh (prin folosirea nerațională a 
cuptoarelor electrice de tratament 

și a iluminatu
lui). In cazul în
treprinderii de 
mașini agricole 
din Codi ea. depă
șirea consumului 
de energie elec
trică cu peste 
200 000 kWh este 
explicată prin... 
lipsa a naratelor- 

z de măsură. -r.og 
:l — Un factor 

principal în de
pășirea consumu
lui de energie e- ' 
lectrică planificat 
— aprecia ing. 
Ion Duncan, in- 
spector-sef , al 
grupei pentru •- 
controlul gospo
dăririi energiei
electrice și com
bustibilului — il 
constituie ' faptul 

că unitățile nu au întocmit bilan
țuri energetice și, ca atare, nu dis
pun de o evidență clară a acestor 
consumuri, pentru a ști în ce di- 
.recție să acționeze. O atare ano
malie trebuie Înlăturată neintîrziat, 
atit prin intervenția conducerilor 
de Întreprinderi, cît și a forurilor 
de resort din ministere șl alte or
gane economice centrale.

Intr-una din nopțile trecu
te, consiliul județean de control 
muncitoresc al activității economi
ce și sociale a organizat în 29 în
treprinderi un control inopinat in

specialiștii complexului ; a fost mo
dificat sistemul de evacuare a de
jecțiilor. inlocui-ndu-se pragul fix cu 
un stăvilar mobil. Soluția este sim
plă, iar efectul deosebit de favorabil.

Dacă în condițiile de muncă crea
te eforturile fizi
ce sint mai redu
se, îți schimb se 
cere muncitorilor 
un grad ridicat 
de profesionaliza
re, spirit de res
ponsabilitate, exi
gență și pasiune 
pentru munca în
credințată. Pentru 
că la un cost 
mediu al vacilor 
de peste 7 000. lei, 
la norma de ser
vire mărită, revi
ne pe muncitor o 
valoare de 280— 
300 mii lei, în a- 
fara fondurilor 
fixe reprezentate 
de construcții și 
instalații. Desi
gur, este o 
de a fructifica 

investițiile realizate cu fondurile 
cooperativelor agricole asociate șl 
creditele acordate de stat, de a ob
ține mai multă carne și lapte, in 
condiții de eficiență sporită. Con
știința aoestei îndatoriri se relevă la 
numeroși muncitori, in primul rind 
prin preocuparea de a învăța să 
mînuiască aparatele de muls mecanic 
șl celelalte utilaje. Unul dintre cei

mare răspundere

schimburile II șl III. Concluziile ? 
in nu puține unități, hale întregi 
în care nu se vedea un singur 
muncitor sau lucra un număr re- 
strins de salariați, erau scăldate in 
lumină. Hala nr. 9 a întreprinderii 
de scule din Rișnov era iluminată 
de 2 700 tuburi fluorescente de 
40 W fiecare, deși aici lucrau ciți- 
va muncitori. La fol de puternic 
ora iluminată curtea acestei uni
tăți. La întreprinderea de unelte 
și scule Brașov, în secția de pre
lucrări mecanice, 8 din cele 10 linii 
tehnologice, care nu funcționau, 
erau iluminate. De asemenea, la 
întreprinderea de autocamioane se 
utilizau cazane tip locomotivă, 
montate în aer liber, care funcțio
nau cu un randament scăzut. în 
timp ce cazanul KAF de 100 Giga- 
calorii, cu randament ridicat, nu 
era în exploatare, iar un cazan 
CR-9 se afla oprit de la 11 noiem
brie a.- c:; din -cauza unei . defec**' 
du.nixtee-?07>Ut<îK'fi'-Tefriediată i
în secția- forjă- a întreprinderii de 
unelte și scule Brașov, 12 cuptoare 
de încălzit metalul și 2 cuptoare 

i de tratament termic funcționau iA, 
regim de lucru normal, dar fără 
încărcătură.

A doua zi. comitetul jude
țean de partid a convocat pe 
toți directorii de întreprinderi și 
secretarii organizațiilor de partid, 
cu care prilej s-au stabilii măsuri 
concrete pentru naționalizarea con
sumului de energie electrică și 
combustibil, pentru închiderea ro
binetelor care duc la risipă. Din 
asemenea situații trebuie să se ’ 
tragă toate învățămintele, pentru 
ca — în cel mai scurt timp — și 
întreprinderile amintite să șe în
scrie pe deplin în efortul general 
pentru reducerea substanțială a 
consumurilor de energie și com
bustibil, corespunzător sarcinilor 
stabilite de Hotărirea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., preve
derilor Decretului Consiliului de 
Stat.

NIcolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii'

mai destoinici muncitori, Gheorghe 
Călin, s-a' apucat să observe 
ce fac „doctorii complexului**, 
deprinzind o rar întilnită inde- 
minare de a previziona cu exactitate, 
pe baza unui coeficient ipotetic, 
producția de lapte a fiecăreia din 
cele 40 de vaci pe care le are in 
primire. Pe această bază el reușește 
să furajeze vacile in mod diferen
țiat și să obțină mai mult Lapte.

In sectoarele cheie ale producției 
au fost repartizați cei mai harnici și 
experimentați muncitori. In zootehnie, 
producția de lapte și de viței și, în 
ultimă instanță, eficiența economică 
a întregi L unități depind de modul 
cum este dirijată reproducția vaci
lor, de felul cum se aplică insămîn- 
țăriile artificiale. Sesizind însemnăta
tea acestei activități, conducerea 
complexului a încredințat munca de 
operator-insămințător cooperatorului 
Brănișteanu Dănilă, care practică, 
această meserie de peste două dece
nii. Rezultatul — peste 86 la sută na
talitate la întregul efectiv de vaci — 
este unul dintre cele mai bune.

Valoarea inițiativelor amintite se 
materializează in depășirea produc
ției prevăzute pînă acum cu peste 
200 1. lapte de fiecare vacă, la un 
preț de cost mediu mai redus. Sint 
rezultate promițătoare, care vorbesc 
despre hotărirea acestui tinăr colec
tiv de muncitori și specialiști de a 
realiza mai mult decit li s-a cerut.

C. BORDE1ANU
y

Cincinalul 

înainte 
de termen 
(Urmare din pag. I)

ductiv de care dispun, cu posibili
tățile reale existente. O analiză mai 
atentă a unor asemenea stări de lu-, 
cruri dovedește câ nu întotdeauna 
organizațiile de partid urmăresc 
consecvent mersul îndeplinirii pla-, I 
nulul pe toate fronturile, în toate j 
sectoarele și întreprinderile. Tocmai 
dc aceea, evaluind realist, critic și 
autocritic, cu toată exigența, acti- i 
vitatea de pînă acum, rezultatele I 
obținute, trebuie trase maximum de I 
învățăminte pentru munca viitoare. I

Dar, așa cum s-a subliniat la 
Conferința Națională a partidului., 
pentru realizarea mai devreme ai 
cincinalului trebuie să acționăm pe j 
un front larg, cuprinzător, kt vede- | 
rea perfecționării calitative a Intre- i 
gil activități economice. în acest 
sens, trebuie să prevaleze în flecare 
întreprindere și centrală, în fiecare 
ramură atingerea unor indici supe- I 
rlori de ordin calitativ, realizarea j 
unei înalte eficiente în, întreaga ac- j 
tivitate productivă. După cum a : 
subliniat secretarul general al j 
partidului la Tecervta consfătuire j 
de la C.C. al P.C.R., anul 1974 va j 
trebui să marcheze o accentuare a ; 
preocupărilor pentru ridicarea efi
cienței economice, pentru îmbună
tățirea calitativă a activității din 
economic. în felul acesta, eforturile 
pentru/ devansarea cincinalului vor 
fi și mai rodnice pe planul gene
ral al progresului economic și so
cial al țării.

Fructificarea deplină a fiecărui 
leu investit în mașini și utilaje, în 
clădiri și instalații se detașează ca 
o sarcină de mare importanță în 
efortul pentru atingerea unor inalți 
indici de eficiență. Practic, nu este 
întreprindere în care să se poată, 
spune că au fost epuizate rezervele 
in această privință. Există, in eco
nomie, 500 000 mp spații de pro
ducție construite, dar ullilate în 
mod necorespunzător ; conducerea 
partidului a stabilit ca o parte din 
fondurile din investiții prevăzute 
pentru 1974 să fie orientate spre 
dotarea cu mașini și utilaje a spa
țiilor existente, spre a se obține o 
creștere mai rapidă a producției și 
a eficientei economice. Totodată, in 
schimburile II și III nu se lucrează 
in toate unitățile cu potențialul 
maxim posibil șl, ca atare, o parte 
din zestrea tehnică este utilizată 
doar parțial ; de asemenea, .durata 
de execuție a unor obiective eco
nomice este încă mare, ceea ce 
duce la imobilizarea de fonduri, la 
întârzierea obținerii rezultatelor 
scontate. Pentru lichidarea acestor 
neajunsuri sint necesare intervenții 
energice din partea organelor și 
organizațiilor, din partea ministere
lor și centralelor economice.

Cu toată energia se cer'concen
trate . eforturile ’'.lT^>rd diminuate» . 
mâi ^accîMîfuaiă'ă- cheltuielilor :~de i 
producție, în primul rind, a consu
murilor materiale, care sint incă 
mari intr-un șir de rapiuri și între
prinderi. Se constată, in această pri
vință, o inconsecventă, pe ansam
blul unor întreprinderi si centra
le ■ inregistrîndu-se depășiri nejus
tificate de consumuri specifice de 
metal, lemn. cocs, energie, com
bustibil ș.a. O situație' care nu 
poate să mulțumească pe comu
niști. pe oamenii muncii din a- 
semenea unități. O situație care 
trebuie grabnic înlăturată. In «e- 
sență. orice efort concretizat în 
reducerea cheltuielilor <Je produc
ție. a celor materiale înseamnă e- 
conomisire de muncă socială, un 
plus de eficiență, de venit națio
nal. Iată de ce, in spiritul indica
țiilor date de secretarul generala! 
partidului la consfătuirea de la 
C.C. al P.C.R.. organizațiile de 
partid, conducerile de întreprin
deri și centrale trebuie să ia mă
suri hotărîte pentru raționalizarea 
consumurilor materiale, pentru în
tărirea controlului și disciplinei in 
acest domeniu, pentru lichidarea 
risipei de orice fel, a tuturor chel
tuielilor neeconomicoase. Un loc 
central în cadrul acestor preocu
pări trebuie să-1 ocupe utilizarea 
rațională și reducerea consumuri
lor de energie și combustibil pe 
unitatea de produs. în lumina sar
cinilor stabilire de hotărirea Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat, elaborate în 
acest scop.

Fie și numai succint, mai amin
tim două sarcini deosebite în di
recția creșterii eficientei activității 
productive. Este vorba, in primul 
rind. de înnoirea și modernizarea 
produselor, a tehnologiilor de fa
bricație, concomitent cu ridicarea . 
calității — domenii in care se cer 
mai multă inițiativă, o mai susți
nută preocupare pentru traduce- . 
rea iu viață a programelor de mă
suri stabilite. In al doilea rind. este 
cunoscut că ridicarea eficienței este 
de neconceput fără sporirea conti
nuă a productivității muncii. Iși 
păstrează/'în acest se^is, pe deplin 
actualitatea indicația conducerii 
partidului de a realiza cincinalul 
inainte de termen nu prin eforturi 
fizice suplimentare, ci prin Inten
sificarea muncii de concepție, in , 
vederea extinderii mecanizării si 
automatizării proceselor de pro- ' 
ducție, aplicării de tehnologii 
moderne. perfecționării organi
zării producției și a muncii ; o 
atenție deosebită trebuie acordată 
întăririi disciplinei în muncă, ridi
cării permanente a calificării teh- 
nico-profesionale a cadrelor din în
treprinderi.

Partidul cere tuturor organelor și 
organizațiilor sale, tuturor oame
nilor muncii să-și intensifice pre
ocupările. să acționeze cu si mai 
multă hotârire pentru realizarea 
cincinalului înainte >de termen si la 
un nivel superior de eficientă. Pre
tutindeni. în toate întreprinderile 
si sectoarele economice, să facem 
din lozinca „Mai iute, mai bine șl 
mai eficient" o deviză de muncă a 
tuturor comuniștilor, a tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii. 
De rezultatele pe care le vom 
obține în ridibarea pe toate 
planurile a eficientei economi
ce depind, in măsură hotări- 
toare. creșterea mai rapidă a 
venitului național, crearea de re
surse crescinde pentru accelerarea 
progresului economic al țării, pen
tru ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului 
popor.
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„Marfa este bună, solicitam suplimentare // „Scadența anului
O apreciere de cinste, care obligă la un singur răspuns să ne găsească
„ Vom face totul pentru livrarea operativă" cu toate contractele

— Cum se satisfac, practic, cererile 
suplimentare la export de către 
Întreprinderea dv ? Am adresat 
această întrebare cadrelor dc condu
cere din rileva întreprinderi dc 
comerț exterior și producătoare de 
mărfuri destinate exportului. lată 
răspunsurile primite:

TVDORF.L HARABAGIU, director 
general al întreprinderii dc co
merț exterior „Tehnoimportexport" : 
„Onorăm prompt toate cererile a- 
vantajoase, peste prevederi, ale par
tenerilor dc peste hotare. Știm că. 
proccdind in acest fel. obținem nu
mai efecte pozitive : creșterea volu
mului exportului, sporirea încrederii 
clientilor externi In posibilitățile 
noastre de producție și de ofertă și, 
evident, realizarea unor prețuri su- 
perioare*'.

PETRE SUCIU, director general al 
întreprinderii dc comerț exterior 
„Tehnoforestexport" : ..Pină acum, 
am satisfăcut importante cereri su
plimentare de export, oare repre
zintă 6.3 la sută din planul anual. 
Am dat răspuns favorabil numai 
unor comenzi de mobilă, adică, in 
st neral, exportului de produse care 
Înmagazinează o cantitate mai mare 
de manoperă, deci care au o valoare 
ridicată".

CANDIT MIȘ. secretarul comite
tului de partid de la combinatul de 
pielărie și încălțăminte „Clujeana" : 
„In funcție dc sortimentul solicitat 
suplimentar față de contracte de 
către partenerii externi. livrăm co
menzile in termenul cel mai scurt. 
Pină in prezent, anul acesta am sa
tisfăcut cereri de mai multe mili
oane lei-valută".

Răspunsurile Ia întrebarea noas
tră nu mai au nevoie de comentarii. 
Ele atestă o realitate pregnantă. 
Mărfurile românești devin tot mai 
cunoscute, mai apreciate, mai solici
tate pe piața externă ; ca urmare, 
unitățile de comerț exterior și. ade
seori. producătorii primesc cereri 
suplimentare de export, peste preve
derile din contracte. Ne apropiem

de sfirșitul anului, un an In care, 
mal mult ca oricind, creșterea volu
mului exportului arc o Influență de
cisivă asupra echilibrării balanței 
de plăți externe a țării — obiectiv 
de maximă importanță pentru men
ținerea și intensificarea ritmului de 
dezvoltare a economici naționale.

Tocmai de aceea, onorarea promp
tă a cererilor suplimentare la export 
este o sarcină care se impune nu 
numai in ramuri cum or fi industria 
ușoară (in care, se spune, procesul 
tehnologic ar fi mai simplu, dificul
tățile de organizare a producției 
pentru satisfacerea acestor solicitări 
— mai mici), ci în oricare altă ra
mură. in fiecare unitate economică. 
De altfel, realizările întreprinderii 
..Tehnoimportexport", unitate spe
cializată in comercializarea unor 
produse de mare tehnicitate și com
plexitate, sint concludente în acest 
sens : numai in ultima vreme, a- 
ceastă întreprindere a livrat supli
mentar la export 200 000 rulmenți, ca 
și bile de rulmenți in valoare de 1.1 
milioane lei valută, și a contractat, 
în plus — cu parteneri din Republica 
Democrată Germană. Cehoslovacia, 
India. Pakistan. Grecia. Iran — im
portante alte cantități de rulmenți 
de diferite tipodimensiuni. ..Nu este 
meritul nostru, ci al unităților pro
ductive furnizoare, extrem de recep
tive la solicitările suplimentare ale 
clientilor externi, transmise prin in
termediul întreprinderii" — ne spu
nea directorul general al „Tehno
importexport".

Se pune. deci, o nouă întrebare : 
cum acționează întreprinderile pro
ducătoare pentru a răspunde cu 
promptitudine cererilor primite in 
plus față de contracte de la parte
nerii de peste hotare — mai ales in 
Cazul produselor care necesită 
elaborarea de documentație tehnică, 
pregătirea judicioasă a fabricației, o 
aprovizionare corespunzătoare cu 
materii prime și materiale ?

— Sîntem in permanență la cu
rent cu tot ce este nou pe plan mon-

dial in producția de rulmenți — ne 
relata ing. Ghcorghe Badea, direc
tor general al Centralei industriale 
de rulmenți șl organe de asamblare 
din Brașov. Ținind seama de aceste 
noutăți, elaborăm din vreme docu
mentațiile tehnice de fabricație 
chiar la sortimente de rulmenți pen
tru caro, in acei moment, nu dispu
nem de cerere externă. Ne gindim 
că vine timpul să primim aceste so
licitări și atunci, evident, avem po
sibilitatea de a le onora prompt. Așa 
am contractat de curlnd, suplimen
tar față de prevederile inițiale, 
unele cantități de rulmenți din tipo- 
dimensiuni pe care încă nu le fabri
casem. In toate cazurile, termenele 
de livrare stabilite au putut fi foarte 
scurte, tocmai pentru că asigurasem 
din timp documentațiile tehnice, 
condițiile propice realizării comen
zilor respective. x

Dar documentațiile tehnice de 
execuție nu reprezintă decit un ele
ment care asigură soluționarea favo
rabilă, operativă, a cererilor supli
mentare la export. La fel de impor
tante sint $i pregătirea fabricației, 
aprovizionarea cu scule, dispozitive, 
verificatoare ș. a., pentru ca produc
ția să se poată adapta „din mers" șl 
să răspundă Imediat solicitărilor 
peste contracte ale clientilor externi. 
Este meritoriu in acest sens modul 
în care la Fabrica de rulmenți din 
Brasov, sau la cea din Birlad. s-au 
rezolvat aceste probleme. Soluțiile 
adoptate ? In principal, realizarea 
din vreme, prin autodotară, a scu
lelor si dispozitivelor necesare fa
bricării oricăror tipodimensluni de 
rulmenți, organizarea rațională a 
producției și a fluxurilor tehnologi
ce, o disciplină riguroasă in execu
ția diferitelor loturi lansate în fa
bricație. Iar rezultatele bune s-au 
văzut atlt în fabricile respective, la 
centrala de resort, cit și la între
prinderea prin care se exportă rul
menții ; de la începutul anului și 
Pină la 10 noiembrie, livrările de 
rulmenți la extern prin „Tehno-

importexport'* au depășit substantial 
prevederile și se prelimina de pe a- 
cum ca, pe întregul an. depășirea să 
atingă trei la sută, adică multe mi
lioane lei-valută in plus, datorită 
exclusiv onorării cererilor suplimen
tare la extern. .

Tot pe baza soluționării favorabile 
a solicitărilor peste contracte, la 
„Tehnoforestexport*', In zece luni și 
zece zile, s-au exportat produse in 
valoare de multe milioane lei-valută 
fată de cit se prevăzuse. Șl pentru că 
nu „Tehnoforestexport" constituie în
treprinderea producătoare a frumoa
selor garnituri de mobilă livrate in 
Franța și U.R.S.S., în Suedia și 
S.U.A., In atitea alte țări, ci unită
țile de prelucrare a lemnului, le re
marcăm pe cele din Tg. Mureș, 
Arad, Cluj, Brașov. Rădăuți, Pitești 
— gata oricînd să-și asume răspun
derea satisfacerii cererilor supli
mentare ale clientilor externi.

— Acum. Împreună cu fabricile de 
mobilă, analizăm posibilitățile de a 
răspunde favorabil unor solicitări 
noi primite din S.U.A. și Suedia, 
pentru unele cantități importante de 
mobilă — ne spunea directorul ge
neral al Întreprinderii „Tehnoforest
export".

Posibilități care, în mod cert, vor 
fi identificate și fructificate. Așa 
cum trebuie să procedeze toate uni
tățile exportatoare pentru a satisfa
ce cererile peste prevederile de ex
port pe acest an. Nici un moment să 
nu se piardă din vedere că, in acest 
fel, pe plan comercial, România își 
consolidează bunul renume, presti
giul ciștigat pe piața mondială, iar 
pe plan financiar se asigură sporirea 
încasărilor în valută necesare echi
librării balanței de plăți externe a 
țării — obiectiv esențial al comer
țului nostru exterior, la a cărUl în
făptuire trebuie să-și aducă contri
buția colectivele tuturor întreprin
derilor producătoare șl exportatoare.'

Revlsta „VIAȚA ECONOMICA" 
ne-a obișnuit. In ultimii,ani. cu 
preocuparea de a edita unele lu
crări originale privind diverse sec
toare ale economiei. In acest 6ens. 
se remarcă si recenta lucrare co
lectivă. in două volume, intitulată 
„Probleme de drept si tehnică co
mercială Internațională", care con
tinuă abordarea, la același nivel 
Înalt științific si. totodată, larg ac
cesibil. a tematicii comerțului ex
terior. prezentă si într-o serie de 
lucrări anterioare, cum ar fi : 
„Curier economic-legislativ pentru 
uzul compartimentelor de export". 
„Societăți comerciale — societăți 
mixte, formă eficientă de coope
rare Internațională". „Conducerea 
șl tehnica activității de comerț ex
terior".

Este cunoscută Importanta pc 
care partidul și statul nostru o a- 
cordă dezvoltării si creșterii efi
cienței operațiunilor de comerț ex
terior. perfecționării continue a 
calificării cadrelor care acționează 
în acest domeniu. O sarcină ma
iori. ne 
însușirea 
lucrătorii 
terior a 
merciale internaționale, precum

de export realizate" 
își propune Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele

Convorbire cu ing. Bogdan BUTOI, 
adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini grele

Dan MATEESCU

prin
cu

con-
13.4 la

locomotive 
hidraulice de 
CP. echlpa- 
instalatii de 
extracție, a-

PROSPECT COMERCIAL

„AGROEXPORT"
— întreprinderea de comerț- ex

terior „Agroexport", cu sediul in 
București, str. Ion Ghica nr. 2. a 
cărei activitate e3te destinată co
mercializării produselor noastre a- 
groalimentare pe piața externă, a 
împlinit recent un sfert de veac 
de existență — ne spune directorul 
general al acestei unități, ing. 
fanița trița.

— O „virată" remarcabilă, •- 
locatoare a unui bogat bilanț—

— într-adevăr. In cei 25 de ani 
care au trecut de la Înființarea sa. 
constituind prima întreprindere de 
stat pentru comerțul exterior spe
cializată- in acest sector din Româ
nia. „Agroexport" si-a amplificat 
și diversificat continuu activitatea, 
afirmindu-se pe noi si noi Diete 
ale lumii. Astfel, dacă la începutul 
funcționării sale. întreprinderea 
exporta o gamă restrinsă de pro
duse în vreo zece țări, astăzi — o 
rezultat al mecanizării si chimiză
rii. al succeselor agriculturii noas
tre socialiste, care au determinat o 
creștere a disponibilităților la ex
port — „Agroexport" întreține re
lații comerciale cu 210 firme din 35 
de țări ale globului.

— Care sint principalele gru
pe de produse exportate 7

— „Agroexport" s-a specializat 
In exportul următoarelor produce : 
cereale (griu. porumb, secară, orz. 
ovăz), leguminoase (mazăre, fasole. 
Linte), oleaginoase si plante tehni
ce (soia, rapițâ, floarea-aoarelui. 
in. cinepi. deșeuri trior, semințe 
de dovleac), făină si alte produse 
agricole. Acest larg nomenclator 
de mărfuri este furnizat Prin De
partamentul Agriculturii de Stat. 
Centrala pentru valorificarea ce
realelor si producerea nutrețurilor 
combinate, precum Si Ministerul 
Industriei Ușoare. în ultima vre
me. volumul tranzacțiilor comer
ciale încheiate de unitatea noastră 
atinge anual circa 1 miliard de lei 
valută.

— Cum 
pe piața

I 
I

asigurați realizarea 
r- externă a unui ase

menea volum de mărfuri 7
— Desigur. calitatea produselor 

noastre agricole reprezintă ..car
tea de vizită" pe care „Agroex-

port" o înfățișează cu mindrie 
turor clientilor străini. In acest 
scop. întreprinderea noastră orga
nizează o intensă campanie publi
citară. desfășoară o susținută ac
tivitate de informare a clienților 
interesați, participă la numeroase 
tirguri si expoziții. difuzează 
pliante și mostre semnificative, 
spre a face cit mai mult cunoscute 
produsele sale Pe piața mondială.

— în încheiere v-am ruga să 
ne vorbiți despre preocupările 
întreprinderii în direcția creș
terii eficientei comerțului cu 
produse agricole.

— Stăruința pentru o calitate 
superioară a produselor se imbină 
cu preocuparea constantă a lucră
torilor noștri in vederea sporirii 
eficientei exporturilor. _ în acest 
sens. „Agroexport" desfășoară un 
sir de acțiuni menite să ducă la o 
cunoaștere aprofundată a piețelor 
externe. Am pus la punct un sistem 
informațional care ne permite să 
Înregistrăm cu maximum de ope
rativitate ..pulsul" conjuncturii 
mondiale. Informațiile Drivlnd e- 
volutia cererilor si a crețurilor, 
culese la principalele burse de ce
reale din lume — Chicago. Win
nipeg. Rotterdam ș.a. — de la 
clienti. parteneri comerciali, de la 
delegați permanenți la agențiile e- 
conomice de peste hotare, din di
verse alte surse (ziare, reviste, 
buletine de specialitate) reusesc 
să ofere o imagine cit mal com
pletă si mai reală asupra Dietelor 
internaționale, in scopul stabilirii 
momentului si condițiilor optime 
de promovare a exporturilor 
produse agricole.

Paralel cu eforturile pentru 
lorificarea în condiții dt mal a- 
vantajoase a mărfurilor noastre au 
fost efectuate si o serie de opera
țiuni de comerț exterior, care au 
dus l* realizarea, la sfirșîtul lunii 
octombrie, a unui aport valutar de 
10 milioane dolari. Activitatea rod
nică. desfășurată de „Agroexport". 
pentru onorarea exemolară a obli
gațiilor asumate pe linia calității 
produselor și a respectării condi
țiilor de livrare se bucură de apre
cieri dintre cele mai bune d" 
partea clientilor externi.

Viorel POPESCU

i ».

întreprinderea de mașim-unelte și agregate .din București și cîteva 
din produsele sale : un ultim și exigent control și, apoi, „bun pentru 

livrare" la export (fotografia din stingă)
Rulmenjii de Birlad — produse de mare tehnicitate, realizate la un 
înalt nivel calitativ — sint solicitați intens de partenerii de peste hotare 

(fotografia din dreapta)

Consecventă politi
cii sale de promovare 
și lărgire a colaborării 
economice pe baze 
reciproc avantajoase 
cu toate țările lumii 
și. in primul rind. cu 
țările membre ale 
C.A.E.R., cu celelalte 
state socialiste. Repu
blica Socialistă Româ
nia — ne comunică 
consilierul economic 
TUDOR ION, șeful a- 
genției economice de 
pe lingă Ambasada 
noastră la Varșovia — 
a dezvoltat an de an 
schimburile de măr
furi și cooperarea eco
nomică cu Republica 
Populară Polonă. La 
baza acestor schim
buri stau prevederile 
acordului comercial și 
de plăți pe Derioada 
1971—1975 și protocoa
lele comerciale anuale.

Anul acesta, schim
burile comerciale ro- 
mâno-polone cunosc o 
creștere substanțială. 
Prevederile protocolu
lui comercial pc anul 
în curs au fost de
pășite 
trădări 
sută, fapt care asigură 
o sporire cu 47 la sută 
a livrărilor reciproce 
de mărfuri In compa
rație cu realizările 
anului trecut, precum 
și o depășire a preve-> 
derilor stabilite pen
tru primii irei ani d< 
acordul comercial d. 
lungă durată De peri
oada 1971 — 1975. In ca
drul acestor schim
buri. un loc deosebii 
il ocupă livrările re
ciproce de mașini și 
utilaje, a căror pon
dere reprezintă In a- 
cest an circa 66 la 
sută din volumul to
tal al schimburilor 
depășind cu circa 100 
la sută realizările 
anului precedent.

Pe lista produse
lor Industriei con
structoare de mașini 
românești, devenite 
tradiționale in expor
tul nostru in Polonia 
și care se bucură de o 
bună reputație in rin- 

partenerilor de 
se află locomo- 
Diesel electrice

de facturat și conta
bilizat tip ..Felix", 
mașini electronice tip 
„Mureș", centrale te
lefonice tip „Penta- 
cross" — de 400. 600. 
800 numere — no| ti
puri de mașlnl-unelte 
moderne, autoturisme 
„Dacia" 1300 (pe baza 
unui contract de lun-

acest plan, o constituie 
temeinică de către toti 

noștri din comerțul 
dreptului, si tehnicii co- 

6i 
a legislațiilor comerciale naționale 
ale statelor cu care avem relații 
tradiționale, sau ne ale căror plete 
tindem să pătrundem. Pornind toc
mai de la o asemenea necesitate, 
noua lucrare editoriala a revistei își 
propune să ofere economiștilor, ju
riștilor. inginerilor din unitățile 
economice cu activitate de comerț 
exterior uo ghid teoretic si practic. 
Lucrarea cuprinde principalele Si 
cele mal actuale probleme de 
drept comparat și tehnică comer
cială Internațională : conceptul de 
drept al comerțului internațional: 
dreptul societăților comerciale — 
pârtbnere In tranzacții : politici" 
comerciale Internationale : legis
lația si tehnica variatelor forme de 
vinzare-cumpărare 61 de cooperare 
economică internațională : trans
portul si asigurarea mărfurilor : 
plățile și cfedltul în comerțul in
ternațional ; arbitrajul de comerț 
exterior.

In elaborarea temelor, autorii 
cadre universitare, specialiști 

cu 
au 
de 
au 
8i 
în

ex-

din cercetare și organisme 
profil de comerț exterior — 
consultat o vastă literatură 
specialitate si. în același timp, 
folosit concluziile unei ample 
îndelungate cercetări ..pe viu", 
întreprinderile de resort, a modu
lui de desfășurare a operațiunilor 
de comerț exterior. De aici, largul 
interes pentru această lucrare, 
care departe de a reprezenta un 
amalgam de abstracțiuni, de norme 
Si legi, s-a născut din cerințele 
practicii și se adresează cu răs
punsuri concrete, competente, pro
blemelor ridicate de practică.

tria chimică, textilă șl 
alimentară, utilaje mi
niere, aparatură de 
măsură și control, ba
terii pentru fabricarea 
cocsului siderurgic și 
altele.

România exportă 
traditional In Polonia 
o gamă variată de pro
duse petroliere, osii

V. P.

— Pentru ultimul trimestru 
al anului, in industria construc
țiilor de mașini grele se pre
vede realizarea unul important 
volum de produse destinate ex
portului. Cur- acționează pro
ducătorii pentru îndeplinirea 
integrală a planului pe acest 
an ?

— Aș dori să precizez câ volumul 
contractelor încheiate pentru acest 
an cu partenerii externi depășește cu 
trei la sulă prevederile inițiale. A- 
ceasta înseamnă sarcini sporite pen
tru toți producătorii in aceste luni de 
sfirșit de an. De altfel, in acest tri
mestru, majoritatea colectivelor de 
muncitori, ingineri, tehnicieni șl cadre 
de conducere din Întreprinderile con
structoare de mașini, centrale indus
triale șl unități de comerț exterior 
și-au mobilizat întregul potențial 
pentru fabricarea unul volum maxim 
de produse pentru export, îndeosebi 
Ia produse ca : tractoare, autoturisme 
de oraș, rulmenți, utilaj metalurgic 
și energetic, locomotive, nave și 
piese de schimb ș.a. Un accent deo
sebit se pune în această perioadă fi
nală a anului pe derularea integrală 
a contractelor scadente In 1973 șj de
vansarea — acolo unde este posibil 
— a realizării comenzilor din 1974 și 
anume la motonave de 5 000 tone (in 
execuția Ș. N. Oltenița), remorci 
basculante tip 2 PT S 4 și 
auto, utilaj petrolier ș.a, 
samblul rezultatelor obținute pe anul 
in curs trebuie subliniat aportul 
centralei de resort și al întreprinde-

- rilor producătoare de rulmenți, £l=de . 
elemente de asamblare, care și-au 
realizat ritmic sarcihlle, au . livrat 
produse de calitate, respecting ter
menele contractuale.

— Totuși, In unele unitătl nu 
s-au concentrat toăte eforturi
le, nu s-au valorificat toate re
sursele pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de export, pe 
ansamblul ministerului planul 
pe zece luni fiind neindeplinit 
integral.

— Intr-adevăr, așa stau lucrurile. 
Intre restantieri aflîndu-se uhele din 
întreprinderile centralelor industria
le de autocamioane și autoturisme, 
de utilaj tehnologic si material ru
lant. de nave. Cauzele ? Rămîncrile 
în urmă din sectoarele primare (fa
bricarea in cantități insuficiente a 
pieselor turnate) ; nerespectarea gra
ficelor de livrări de către unii cola
boratori (unități chiar din subordinea 
ministerului nostru și din cadrul mi
nisterelor industriei construcțiilor de 
mașini-unelte șl electrotehnicii, in
dustriei chimice).

— în ce direcție își canalizea
ză acum preocupările produ
cătorii restanțieri 7

— Pentru realizarea sarcinilor șl 
recuperarea rămînerli in urmă aven)

bucură !n Polonia 
fructele șl legumele 
proaspete românești. 
Au sporit In ultimul 
timp și exporturile ro
mânești de conserve 
de legume și fructe. 
Sint cunoscute publi
cului polonez bunurile 
de consum, diversele 
sortimente de băuturi

PRIN TELEFON DE LA VARȘOVIA

Colaborarea economică,
schimburile comerciale

în rapidă creștere și diversificare
de 2100 CP (anul a- 
cesta, pe căile ferate 
poloneze circulă peste 
350 de astfel de loco
motive). 
Diesel 
450-750 
ment șl 
foraj și 
oarataj electric, auto
turisme de teren tip 
M—451. autoutilltar* 
tip TV. autocamioane 
.Carpațl" și „Bucegi" 
rulmenți, mașini-unel- 
te pentru prelucrarea 
și eșchierea metalelor 
și altele. România li 
vrează in acest an Po
loniei, in cadrul con
tractelor încheiate, o 
serie de mărfuri noi 
ca : mașini electronice

gă durată va La bl] pină 
In anul 1975). trac- 
toare-buldozere de 65 
și 1500 CP pe șenile, 
excavatoare de 0.6 m< 
și alte utilaje de con
strucții, vagoane de 

‘marfă tip gondolă $'• 
altele.

La rindu! său. Polo
nia livrează României 
) gamă variată de ma
șini și utilaje — și 
anume: echipament ș> 
motoare navale dș di
ferite puteri, nave de 
pescuit oceanic, pro
duse ale industriei e- 
lectrotehnlce de cu- 
renți tari și slabi, dl 
verse mașini pentru 
construcții șl drumuri 
utilaje pentru indus-

montate cu roti mono
bloc pentru vagoane și 
importă, in schimb, 
din tara prietenă, cocs 
siderurgic, laminate de 
>tel. An de an se lăr
gește nomenclatorul 
oroduselor chimice și 
materialelor de con
strucții expediate reci- 
□foc. al diverselor sor
timente de cabluri și 
conductori electrici și 
altele. S-au dezvoltat 
•ontinuu. in folosul 
imbelor țâri, schimbu
rile reciproce de sor 
timente ale industriei 
metalurgice, volumul 
acestora atingînd anul 
acesta circa 200 mii 
’one de ambele părți

De bune aprecieri se

alcoolice (vinuri, co
niac, șampanie), de 
sticlărie de menaj, 
mobila, ș.a. In schim
bul acestora. Polonia 
livrează României 
pește. bere, țesături 
de bumbac șl tip bum
bac, articole textile, 
magnetofoane, mașini 
de cusut, cosmetice, 
vodcă ș.a.

Comisia guverna
mentală româno-polo- 
nă de colaborare eco
nomică și tehnlco-ști- 
ințifică, creată cu 15 

«ani in urmă, a facilitat 
Inițierea a numeroase 
icțiunl de cooperare șl 
ipeclalizare in produc
ție, in domeniile In
dustriilor constructoare

de mașini, chimice, si
derurgice, feroase șl 
neferoase și altele. Au 
fost semnate convenții 
de lungă durată pri
vind specializarea In 
oroducție șl livrarea 
reciprocă de semifa
bricate de cupru din 
Polonia, in contrapar
tidă cu furnituri de 
aluminiu din România, 
de fibre poliacrilnitri- 
lice din România In 
contrapartidă cu livrări 
de polipropilenă din 
Polonia, prin crearea 
de capacități supli
mentare de producție 

• in țara care se spe
cializează în produsele 
amintite. Se află in- 

stadiu avansat 
negociere o serie

de acorduri de coope
rare- și specializare In 
producție (pentru une
le acțiuni convențiile 
fiind deja convenite), 
(n domeniul mașinilor- 
unelte pentru prelu* 
era rea metalelor, uti
lajelor de construcții, 
produselor farmaceu
tice, pesticidelor. colo- 
ranților și auxiliarilor 
textili. pieselor de 
schimb șt armăturilor 
pentru industria chi
mică, otelurilor specia
le și altele.

Concretizarea aces
tor acțiuni, din care, o 
bună parte intrfi in vl-_ 
goare începtnd cu anul 
1974. precum și a alto
ra de acest fel va 
contribui, fără îndoia
lă, la' o mal bună a- 
orovizlonare reciprocă 
cu produsele mențio
nate, la dezvoltarea 
substanțială a schim
burilor de valori ma
teriale dintre cele 
două țări.

In vedere mobilizarea resurselor In
terne, a colectivelor întreprinderilor/ 
care au Înregistrat rămineri în urmă 
in cele 10 luni alo anului : între
prinderea de autoturisme Pitești, 
8. N. Galați, $. N. Drobeta Tr. Se
verin, Întreprinderea .,1 Mai" Plo
iești. în cazul acestor unități, cit șl 
al altora s-au luat măsuri pentru a- 
sigurarea importurilor de completa
re de la partenerii externi, a piese- \ 
lor de la colaboratorii interni, a mij
loacelor de transport (auto, navale, 
pe calea ferată), precum și pentru 
accelerarea deschiderii acreditivelor
— de către clienții noștri — în timp 
Util, de natură a crea condiții bune 
in scopul derulării optime a produc
ției și a exportului.

— Unitățile constructoare de 
mașini fabrică produse de ca
litate și competitive, care se li
vrează în numeroase țări. Im
portant este însă de precizat 
cu ce eficientă se exportă 7

— în scopul creșterii eficienței ex
portului. unitățile producătoare și 
cele cu activitate de export au sar
cina de a folosi toate mijloacele 
de care dispun și căile de mobiliza
re la maximum a posibilităților de 
valorificare superioară a produselor 
la export șl de reducere a cheltuie
lilor interne, Astfel se urmărește 
obținerea unor prețuri care să se si
tueze la nivelul concurențelor noștri 
de pe piața mondială pentru produ
sele similare. Ca atare. acționăm 
permanent in vederea adaptării pro- 
duselor la cerințele clienților. im- S 

r ' asigurării UnuT
„service" corespunzător ș.a. O preo
cupare majoră a ministerului este de 
a intensifica ritmul de modernizare 
șl reproiectare a utilajelor, astfel ca 
întreaga gamă de produse să fie In 
permanență Ia nivelul cerințelor pie
ței externe. în acest scop, întreprin
derile noastre sint mobilizate să rea
lizeze înainte de termen programul 
de omologări stabilit. Se constată, 
totuși, rămineri în urmă în unele în
treprinderi (întreprinderea de auto- 
camioane-Brașov, „Progresul" Brăila, 
„Steaua Roșie"-București și între
prinderea mecanică — „Muscel") in 
omologarea unor produse, conform 
cerințelor pieței externe. în prezent, 
valorificarea la export a unor pro- 

. duse (instalațiile de foraj și echi
pamentele petroliere, mașinile agri
cole. tractoarele ne șenile s.a.) are 
loc In condiții satisfăcătoare de efi
ciență. Sîntem fermi în această pri
vință. Dacă un produs nu se poate 
realiza Ia export la un curs de reve
nire șl cu un aport valutar tot mal 
bune, in urma analizei, va fi scos 
din planul de export al întreprinde
rilor respective.

— Ce trăsături vor fi caracte
ristice exportului industriei; 
construcțiilor de mașini grele \ 
în anul viitor ? Cum se vor 
evita neajunsurile de pînă a- 
cum ?

— Creșterea prețului specific pe 
tona de utilaj exportat, valorifica
rea și livrarea in special a produse
lor cu grad înalt de prelucrare, fa
bricarea unor produse competitive și 
de calitate deosebită sint citeva din 
obiectivele ce au stat la baza întoc
mirii planului de export pe anul 
1974. O atenție deosebită se acordă 
contractării cit mai operative a pro
duselor cu partenerii externi, stabi
lirii unor termene de livrare cores
punzătoare posibilităților de execuție 
si .in slrînsă concordantă cu necesi
tățile clienților. precum și pătrunde
rii pe noi piețe de desfacere. In le
gătură cu acest din urmă aspect 
mărim schimbarea concepției asupra 
modului de a acționa. Avem in ve
dere necesitatea elaborării unor pro
grame privind promovarea produse
lor la export prin folosirea mai efi
cientă a mijloacelor specifice de co
mercializare (a reclamei, demonstra
țiilor și testărilor în condiții de ex
ploatare locală ș.a.). în ceea ce pri
vește neajunsurile constatate In 
acest an, pentru a le evita In anul 
viitor. ■ urmărim realizarea unei mal 
judicioase corelări a planului de pro
ducție cu importul și a capacității dc 
asigurare a materiilor prime și semi
fabricatelor cu volumul produselor 
finite. Desigur, ne preocupă și coo
perarea cu alte întreprinderi din 
străinătate — șl. In special, cu cele 
din țările socialiste — in scopul asi
gurării unul rito) continuu, ascendent 
al participării noastre la schimbul 
Internațional de valori materiale. 
Privim cu grijă șl spirit de răs
pundere repartizarea Judicioasă, pro
porțională a fondului de marfă pe 
toate trimestrele și lunile anului 
1074 ; specializarea mai rațională a 
unităților — și, in cadru] acestora, a 
secțiilor — cu sarcini la export ș.a. 
Cu alte cuvinte, pornim de la ideea
— subliniată in repetate rindurl de 
conducerea partidului și statului nos
tru — că asigurarea fondului de mar
fă pentru export. îndeplinirea rit
mica șl integrală a planului In acest 
domeniu reprezintă un obiectiv de 
bază al activității tuturor muncitori
lor. tehnicienilor si Inginerilor din 
întreprinderile producătoare. Sîntem 
hotârlți să acționăm cu fermitate 
pentru Îndeplinirea acestor saroini 
majore, atlt la nivelul producătorilor 
și exportatorilor. cit șl la nivelul 
conducerii ministerului.

Convorbire realizată de 
George POPESCU

ur-

/. o A
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu
ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!

Discutam, mai zilele trecute, cu 
cili va secretari al unor comitete și 
organizații de bază de nartid de la 
uzinele „Vulcan" din Capitali des
pre necesitatea permanentei con
fruntări de păreri, despre atitudi
nea față de ceea ce unii socotesc 
că este un element in exclusivitate 
negativ și că deci trebuie ocolit • 
conflictul de idei 1 11 evităm ? Ii 
dăm curs. în ce scop, cum ? Inter
locutorii sint oameni care. prin 
natura îndatoririlor ce le revin, 
știu foarte bine cit de important 
este ca. in viața unui colectiv, con
fruntarea părerilor să nu fie oco
lită. ci să-sl urmeze cursul, să ducă 
la victorie ceea 
ce este nou si va- 
loros Împotriva a 
ceea ce este ne
rimat și dăună
tor.

— Confruntarea 
face ’ parte din 
arsenalul mijloa
celor noastre de 
luptă, este una 
dintre cheile ca
re deschid ușa 
(juccesului — snu- 
neâ inginerul Ște
fan Petrulian, se
cretarul organi
zației de bază de 
la serviciul pre
gătire tehnică. Noi realizăm pro
iecte și, de cele mai multe 
ori, soluțiile tehnice găsite de unul 
și de altul sint supuse dezbaterii, 
sint, cum spunem noi. „aruncate 
in focul criticii". Și nu de puține ori 
se duc bătălii aprinse in jurul unei 
idei. Cea mai recentă s-a desfășurat 
in jurul proiectului realizat de ingi
nerul Nlcolae Petre pentru meca
nizarea umflării capetelor de țevi 
de la cazane. Soluției găsite de Ni- 
colae Petre 1 s-a opus alta. Apoi 
al*a. S-au stirnit dispute, fiecare 
autor apărindu-și ideea... Din con
fruntarea aceasta proiectant» au 
ajuns într-adevăr la cea mai bună 
soluție... Deși acolo, in fața plan
șetei. discuția proiectanților părea 
o ceartă curată, ei n-au rămas... 
certați. Sigur, una este ceea ce se 
cheamă gilceavă și cu totul altceva 
este o înfruntare de idei, de crea
ție, în care, deși „adversare", am
bele PĂRȚI sînt animate de unul 
și același tel : mai binele obștesc.

Firește. înfruntările de acest fel. 
unanim acceDtate. sînt. Doate. cele 
mai frecvente în relațiile noastre 
de muncă.

Sint insă și înfruntări de natură 
să deranjeze. să tulbure liniștea

mult dorită de către unii. Confrun
tări care, bine ar fi daca n-ar avea 
motiv să se nască, dar. odată is
cate $1 odată dezvăluită cauza lor. 
se cer duse pină la capăt.

Mult timp a dăinuit la uzină 
„Vulcan" o situație de încordare 
intre două secții : secția a Il-a de 
prelucrări mecanice si montai și 
secția a Ilî-a de montai general. 
Secția de prelucrări mecanice avea 
— are și acum — un plan propriu 
de produse finite pe care le asam
blează singură Ea trebuie. In ace
lași timp, să furnizeze piese pre
lucrate $1 eubansamble care Intră 
in componența unor produse mai

Unii aveau, alții nu aveau argu
mente.

Și totuși, vinovății, cel fără ar
gumente au avut, la un moment 
dat, impresia că au găsit unul.

— Uitați'-vă la el — au inceput 
vinovății să-l arate pe ceilalți cu 
degetul. Ei vor scandal, sint puși 
pe ceartă : el strică armonia !

Si au inccput să ceară ..aju
tor". In ședințele de analiză. In 
conducerea uzinei au Invocat ne
voia de armonie, de Impăcnre, ce- 
rind să se intervină in aplanarea 
lucrurilor...

— De ce se face atîta tărăboi? De 
certuri avem noi acuma nevoie ?

LA LOCUL „CONFLICTULUI

complexe, asamblate la montajul 
general. Lună de lună insă secția 
de montaj general răminea in ur
mă cu realizarea planului pentru 
că primea abia in ultima decadă 
piesele necesare de la. secția de 
prelucrări mecanice, care avea gri
jă să uzineze mai intii piesele ce 
intrau în componența produselor 
finite proprii și. abia cind aceste 
produse erau complet gata. în ulti
ma parte a lunii, se apuca de pie
sele pentru montajul general. Așta 
în pofida unor grafice foarte 
scrupuloase

Dincolo de toate motivele invocate 
de vinovați răzbatea motivur ade
vărat, un motiv de ordin moral 
care. în gura lor. ar fi sunat cam 
așa : „Mai intii pentru noi, băieți !“ 
Ce conta planul global al uzinei ? 
Ei. secția a Il-a. să-si tacă planul.

Acestei mentalități i s-a opus, 
cum era și firesc, poziția celor pe 
care-i păgubea și care nu voiau 
sub nici o formă să dea înaool. 
înfruntarea, la inceput de natură 
„pur administrativă". a adus in 
focarul ei. a implicat In modul 
cel mai direct atitudinea civică, 
partinică a combatanților. Unii 
aveau, alții nu aveau dreptate.

Neavînd cu ce să răspundă la a- 
cuzații, vinovății ii trăgeau subțire 
pe coarda împăcării, a armoniei, 
uitind dinadins că. atîta vreme 
cit mentalitatea lor rămînea validă, 
împăcarea și „armonia" erau 
ceptabile, profund dăunătoare,
adăuga șl atitudinea contemplativă 
a unora dintre factorii de conducere 
al uzinei, care nu încercau aprofun
darea acestei înfruntări pină la 
dezrădăcinarea mentalității care o 
generase. Poate din dorința de a nu 
se ști că „la voi se Intlmplă aseme
nea lucruri" ?

O asemenea atitudine dăunătoare 
întilnim adesea. Ea se bazează pe 
concepția falsă potrivit căreia mun
ca unei întreprinderi sau instituții 
ar fi apreciată nu după rezultatele 
concrete ale producției, ci după 
atmosfera mai mult sau mai puțin 
„tihnită" din sinul respectivului co
lectiv. „De ce să ne-auzim vorbe ?“ 
(Cu toate că „vorbele" se-aud pu
ternic în colectiv) ; „De ce să ne 
legăm la cap cînd nu ne doare ?'* (Cu 
toate că realitatea concretă de la 
locul de muncă diagnostichează evi
dente „dureri de cap") sint ..prin
cipii" care, din păcate, călăuzesc

activitatea a destui factori de răs
pundere, activitate care numai re- 
xultate bune nu poate avea. Dar să 
revenim la cazul nostru.

Comitetele de partid din cele 
două secții, de cbmun acord, 
au hotărit să nu se meargă 
la locul conflictului cu... ex
tinctorul ci să Intre in amănunte, 
Că analizeze. Nu să „stingă" înfrun
tarea, ci să desprindă din ea ade
vărul, Au convocat o ședință co
mună cu participarea conducători
lor ambelor secții și...

— Noi — a spus acolo cineva 
din comitetul de partid al secției 
de prelucrări mecanice — am pu- 

tea, ca lucrători 
în această sec
ție. să împărtă
șim punctul de 
vedere al condu
cerii secției noas
tre. Planul se^ in- 
deolinește, cîști- 
gurlle sint bune. 
Deci, flecare din
tre noi est" avan
tajat... Dar ne 
simțim. în primul 
rind, datori să a- 
părăm interesele 
mari ale uzinei.

— Nu. nu vrem 
să se stingă „gll- 
ceava", cum o nu

mesc unii — a adăugat și secreta
rul celuilalt comitet de partid. 
Vrem, dLmpotrivă, să pornim pe 
firul neînțelegerii... Pentru că la 
capătul acestui fir stă o concepție 
care ne e străină nouă, comuniști
lor. Da, să restabilim armonia, dar 
nu în felul în care ar dori-o unii 
dintre conducătorii din secția pre
lucrări mecanice...

Abordarea unei neînțelegeri, a 
unei înfruntări, tratarea ei nu „cu 
extinctorul", ci cu simțul combati
vității comuniste, s-a dovedit astfel 
unica soluție pentru eradicarea 
unor concepții dăunătoare.

Teama de confruntare nu are ni
mic comun cu spiritul partinic. 
Confruntarea. în înțelesul bun' al 
cuvintului, adică punerea în onozi- 
|le a unor concepții pînă la izbînda 
celor viabile, conforme cu etica so
cietății socialiste, pînă la eradica
rea celor care acționează pentru 
stagnare, este o legitate, o forță 
motrice a progresului nostru.

Spiritul comunist revoluționar nu 
se poate complace în atmosfera 
călduță și lîncedă a falsei armonii 
în care răul proliferează mocnit.

colo formațiilor de muncă) 
care era specializată în 
reparația tenderelor de 
locomotivă. Fpsese mutat 
de la o altă echipă, 
pentru că acolo, ia tendere, 
lucrurile mergeau anevoios. 
Echipa avea meseriași 
buni, dar ec cam pur
tată pe apele lucr de
zordonat și in dorul lelli. 
Cornel Turdășan, noul șef 
de echipă, era, la inceput, 
neliniștit, neîncrezător.

— Eram eu sigur că In 
ce privește disciplina și co
rectitudinea la serviciu ale 
oamenilor am să reușesc 
ceva — spune el acum. Eu 
însă nu mal lucrasem la 
tendere, nu prea știam...

— L-am pus acolo — po
vestește șl maistrul Dumi
tru Irlnca, cel care efec
tuase această mutare — nu 
pentru că s-ar fl priceput 
ei mai bine in meseria ce
lor de la tendere, ci pentru 
că era in stare să-i tre
zească la realitate pe oa
menii de acolo, lă le stir- 
nească ambiția omeneas
că de meseriași, să gene
reze un spirit nou. Intole
rant cu lipsurile. Numai 
așa starea de lucruri din 
acest mic colectiv putea fi 
schimbată.

N-au trecut nici două 
luni de la sosirea în echi
pă a lui Cornel Turdășan 
și lucrurile au început 
într-adevăr să se schim
be. Turdășan venise cu 
ceva nou. N-avea ni
mic inedit de spus în 
privința meseriei, dar a 
avut de spus mii șl mii de 
lucrtirl despre ‘ conștiincio
zitate in muncă, despre 
onoarea de meseriaș, des
pre datoria comunistă a 
fiecăruia dintre muncito
rii uzinei de a-și îngriji 
mașina, de a gospodări bine 
materialele, de a veghea în 
jurul său ca toți să proce
deze la fel. Odată, cînd 
treburile echipei nu se 
terminaseră si cînd toți, 
la sunetul dudei (sirenei), 
se precipitau să părăseas
că uzina, el singur a ră
mas In atelier văzindu-și 
mal depqrte, de muncă.

’ A rămas pentru că unii 
nu-șl făcuseră datoria pînă 
la capăt în ziua respectivă. 
După citeva minute s-au 
întors vreo trei și au luat 
* ........................  îpâ alte .

o_ _____  ___ .-au In- *
tors boscorodind : „De ce 
să stăm, domnule, după 
program ?" „Nu-i nimic,
— le-â răspuns Turdășan
— mîine n-avem decit să 
facem în așa fel ca să ter
minăm ce avem de făcut 
în timpul programului 1"

Sigur, multe alte • lu
cruri s-au petrecut In e- 
chipă pină ce bunii el me
seriași să ajungă la ade
vărata valoare, gîndind și 
muncind în deplin acord 
cu normele de etică • 
muncii.

Și lată că și povestea a- , 
cestul microcolectiv vor
bește limpede despre 
ceea că cheia de boltă In 
orice activitate. în orice 
meserie este sufletul și 
conștiința omului. Din ea. 
din această înaltă conști
ință comunistă, din spi
ritul profundei responsa
bilități sociale derivă totul.

Așa Incit nimic nu este 
mai firesc atunci cind Ion 
Borșa își începe lecțiile 
sale tehnice cu dimensiu
nile Conștiinței, cu noțiu
nile calității de om si da 
comunist.

Mihai CARANF1L

duri în mod special pen
tru el, deși ar merita cu 
prisosință (se numără prin
tre oamenii in Jurul că
rora aerul e mai curat, pă- 
mîntul mai cald, e o con
știință activă, molipsitoare, 
penetrantă), d pentru a ză
bovi puțin asupra adevă
rului spus cu atîta limpe
zime de Ion Borșa : me
seria începe cu calitatea 
de om. Multe altele sint

dere, cu totul răsturnată. 
„Am părăsit echipa pen
tru că mergea bine..." Cine 
ar părăsi o colectivitate de 
muncă pentru că s-ar simți 
prea bine Inlăuntrul el ? 
Șl totuși la oameni 
din categoria lui ton Bor- 
șa e logic, e chiar foarte 
logic să procedeze așa. Și 
procedează așa In virtu
tea faptului că dincolo de 
meseria lor proprlu-zisă el 
văd „meseria", de om. De

O 9ală cu tablă, cu bând 
și catedră. Amenajată In
tr-o latură a unul atelier. 
Se adună aici la cursuri, 
in flecare zl de luni, mun
citori tineri șl vlrstnjd. 
Cursul lor se desfășoară 
dc mult timp șl privit așn. 
prin dalele «ale exterioa
re. n-are nimic deosebit 
față de alte șl alte ase
menea cursuri pe care le 
putem intilnl cu miile în 
toate întreprinderile In
dustriale din țară.

Dâr să Intrăm.
De la catedră (O masă 

obișnuită pe care se odih
nesc cîteva piese metali
ce. cărți și caiete) profe
sorul in salopetă (nu este 
altui decit șeful echipei 
din care fac parte cursan- 
ții) vorbește, explică rar 
și apăsat. Se slujește In 
demonstrațiile sale de pie
sele de pe masă. Explică 
în amănunt cum o mică, o 
foarte mică abatere de la 
tehnologia de execuție 
poate provoca un grav ac
cident de cale ferată.

— Și lată turn — spune 
el mai departe — prin fie
care gest pe care îl facem 
la locul de muncă, orica
re dintre noi este legat 
prin fire trainice de mun
ca. de viața, de destinul 
altor mii și milioane de 
oameni...

Demonstrația e simplă, 
logică și convingătoare. 
Sint aduse In sprijinul ei 
alte și alte argumente, ple- 
dind, toate, pentru Ideea 
că meseria Începe și se 
termină cu calitatea de 
om, cu înalta conștiință a 
responsabilității sociale.

Era o lecție tehnică ? Era 
o lecție politică ? Și Unâ 
și alta. Pentru că. sinteti- 
zind semnificațiile acestei 
confruntări, ea proba îna
inte de toate exigența cu 
care sînt judecate fap
tele .oamenilor.

Lucrurile se petreceau 
in atelierul de aparataj- 
montaj al uzinelor „23 Au
gust" din .Capitală, iar lec
torul, nimeni altill decit 
Ion Borșa, șef de echipă, 
membru in consiliul oa
menilor muncii. Un om de 
statură potrivită, robust, 
măsurat în toate, pgezeni 
aici în uzină, cu conștiin
ciozitatea și cu dragostea 
lui de meserie, din 1948.

CALITATEA

DE OM,

DE COMUNIST
\

pune in valoare
calitățile

profesionale

militant pe tărimul 
greșului general al 
cietății. Locul lor 
mereu acolo unde __
ceva de pus la punct, 
unde prezenta lor ar aju
ta la perfecționarea unui 
mecanism de muncă și 
creație, unde calitățile lor 
ar sluji cel mai bine co
lectivității.

Din clipa cînți a preluat

glndurile și faptele care 
I-au dus la adevăr.

in urmă cu ani a pre
luat echipa pe care o con
duce și azi. A preluat-o 
intr-un moment cind echi
pa aceasta trecea printr-un 
declin.

— A trebuit să părăsesc 
echipa mea — spune el — 
pentru că... mergea bine.

Logica unei < asemenea

pro- 
so- 

este 
este

Hie M1HAI
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leșul exact al cuvîntului pare un 
act de curaj.

’ echipă. Unii s-ai

• ANONIME. Dacă disprețuim 
„vehemența" scrisorilor anonime, o 
facem pentru că vedem în ele expre
sia ori a lașității, ori a pornirii spre 
intrigă. Pot exista și Împrejurări in 
care opinentul e îndreptățit să cea
ră protecția anonimatului, nu ca o 
lipsă de curai, ci din motive excep
ționale care țin de neobiectivitatea 
altora, dar. dacă este serios, prin
cipial. se prezintă celui la care are 
încrederea să se adreseze, cu înfă
țișarea adevărată și nu șoptind din 
culise. „Curajul" de a critica din 
umbră atrage automat „curajul" de 
a exagera, și. prin el. „curajul" de 
a fi părtinitor, in fine — „curajul" 
de a calomnia.

Repudiați. anonimii încep să gă
teală forme calificate de a pune 

mina pe creion. Cel mai la 
indemînă este procedeul împrumu
tării identității. Semnează... cu nu
mele altuia. Fără să le pese de 
opinia respectivului, ba chiar de 
consecințele pe care acela le-ar pu
tea suferi pentru colportările lan
sate de după mască.

..Vă relatez o intimplare petrecu
tă subsemnatului in urmă cu puțin 
timp și care m-a zguduit profund" 
— ne scrie Gabriel Vizitiu, revizor 
contabil ia Trustul I.A.S.-Botoșani. 
In numele lui Gabriel Vizitiu, cine
va care „nu a avut curajul să se 
arate pe numele său adevărat șl 
nici să trimită o scrisoare anoni
mă" a sesizat Departamentului a- 
griculturii de stat și Ministerului 
Muncii aspecte fanteziste despre 
drepturile unor salariați. „Eu nu 
contest dreptul la petiție al orică
rui cetățean al patriei noastre, dar 
tocmai acest lucru să fie cu discer
nă mint făcut și cel ce-1 uzează să 
fie cinstit și să nu uzurpe numele 
altor oameni".

Chiar dacă nu se referă la arti
cole publicate in această pagină, 
scrisoarea cititorului botoșănean Iși 
găsește foarte bine locul la o căsu
ță poștală consacrată problemelor 
eticii. într-adevăr. Imoralitatea pro
cedeului este atit de crasă, incit, 
după cum îi scapă afirmația celui 
ce ne-a scris, și o anonimă în înțe-

• UȘURICĂ. Inginerul agronom 
Ion Perșinaru de la C.A.P. Dună
reni. județul Dolj, ne trimite o scri
soare minunată, plină de nerv. îm
potriva tipului de oameni care 
..umblă cu ușurică". Astfel ii nu
mește dinsul pe cei care sint in 
continuă goană după un postișor la 
umbră, cu mapa, agricultori cu 
plaivazul, care au uitat gustul pră- 
șitului. ..Eu, ca inginer agronom 
cu practică de peste 17 ani. aci. la 
Dunăreni, nu mi-e rușine de munca 
pe cimp. Am nu una. ci trei sape pe 
numele meu (de la magazie — nota 

■ns.). Nu urmăresc să dau exemplu 
personal, ci e pasiunea muncii de 
la țară care nu mă poate părăsi".

Prin tagma „ușurîciștilor" supra
viețuiesc și exponenții unor încăl
cări flagrante ale dispozițiilor lega
le sau ale normelor eticii și echi
tății socialiste. Fără „ușuriciști" nu 
s-ar putea strecura nici gestionari 
cu antecedente penale, nici nepo
tismul și favoritismul nu și-ar găsi 
cimD de afirmare, nici lenea și 
profitul pe seama efortului altora 
n-ar avea cum să se hrănească. 
S-ar părea că am inversat termenii 
problemei și prezentăm consecințele 
drept cauze. Dar vrem să subliniem 
această notă distinctivă a celui care 
..umblă după ușurică" și care-1 deo
sebește de parazitul ..clasic", in 
zdrențe și cu pălăria Întinsă. Tipul 
aici criticat supraviețuiește prin 
aplomb. E] nu e inutil pur și sim
plu. ci este un inutil cu pretenția 
de a fl luat In seamă. Un Inutil cu 
mapă. Ce zace In mapa Iul ? Exact 
defectele morale menționate.

• O SECUNDA ! Constanța lo- 
nescu — Titu : Cind ai o căsnicie 
bine așezată, nu-ți vine să crezi 
dramele din alte familii, atlt de 
neîntemeiate, despre care tu știi cit 
de ușor ar putea să fie evitate prin 
a’tnonie. luliu Moldovan — Tirgu- 
Mureș scrie : ..Noțiunea de om ci
vilizat presupune obligatoriu atri
butul numit decență".

1
Mi-o spus șefu câ trebuie s6 urnesc treaba din loc I

Desen de Eugen TARU

Un muncitor mi-a poves
tit ce-a pățit el cu un
prieten... Intr-o zi se-ntîl- 
nește pe stradă cu un fost 
coleg de liceu, pe care-1
știa student la politehnică 
— îl știa, numai că, de
cind nu se mai văzuseră,
situația colegului se schim
base : exmatriculat... De 
ce l Niște încurcături — și 
fostul coleg de liceu dă 
vina pe colegii de politeh
nică, pe profesori, pe toți... 
„Vreau să lucrez in uzină. 
Mă iei la tine in echipă ?" 
„Vino, chiar aveam nevoie 
de un lucrător..." Două zile 
mai tirziu, șeful de echipă 
află motivul pentru care 
fusese exmatriculat priete
nul său ; neprezentare la 
examene. Totuși, îl acceptă 
în ecnipă, il ocrotește, e 
nou pe-aici, trebuie să se 
obișnuiască... „Eu am niște 
treburi, încearcă să mă 
acoperi" Aproape in fiecare 
zi, exmatriculatul din poli
tehnică avea treburi in 
oraș, iar șeful de echipă, in 
numele prieteniei, era invi
tat să-l „acopere". De aici, 
nesfirșite încurcături, o în
treagă echilibristică, dis
cuții cu maistrul, cu in
ginerii etc. In numele prie
teniei — șeful de echipă 
muncea pentru doi. incasa 
un singur salariu, celălalt 
salariu II Incasa fostul 
coleg. ȘI despre asemenea 
cazuri de „acoperire" la • 
serviciu se spune că sint 
Izolate — și. Intr-adeyăr,

FIȘIER SOCIAL

dacă ii avem in vedere 
cei conștiincioși, sint 
totul izolate. Să recunoaș
tem insă că fiecare insti
tuție iși are „acoperiții" 
săi, cam de la trei in sus, 
oameni care profită de 
prietenii, de relații. Lor li 
se cuvin ore libere, zile 
libere, săptămlnl și luni 
libere, loi și numai lor, 
ceilalți să stea in uzină, in 
instituție și să lucreze cu 
tragere de inimă, doar tre
buie să și lucreze cineva, 
altfel ur.de-am ajunge ? 
Este greu de calculat cit 
se pierde, cit pierdem cu 
toții din pricina acestor 
„acoperiri", moral și mate
rial. Auzim spunindu-se 
despre cite unul : „Mai 
bine să lipsească, să stea 
acasă, să-și vadă de-ale lui, 
că, dacă vine la lucru, mai 
rău ne-ncurcă 1" Să vină, 
deci, în trecere pe la in
stituții — și neapărat în 
ziua de salariu.

Și toate acestea se petrec 
Intr-o perioadă cind mi
lioane de oameni se stră
duiesc să pună capăt risi
pei, pentru ca să ajungem 
mai bogați, pentru a crește 
avuția națională. .Dar căile 
risipei se dovedesc a fi nu
meroase — poate că nici nu 
le știm pe toate, și încă 
avem îngăduință pentru ri
sipitori. oameni sînt și ei. - 
mai greșește omul, mal 
obosește, mai bine să stea 
acasă, nu-i nici o pagubă... 
Avuția națională, da, sigur...

Iar cînd se-apucă de lucru
— au și Zile cind se-apucă
— oamenii de acest soi cu 
adevărat mai mult încurcă, 
provocind uneori pagube 
materiale însemnate.

Este firesc să ne-ntrebăm 
ci' ni se cuvine fiecăruia, 
măcar din cind în cind să 
ne-ntrebăm, pentru a în
țelege că nu ni se cuvine 
chiar totul, ci numai atît 
cît merităm prin strădania 
fiecărei zile

Și, de asemenea, este 
firesc 6ă ne întrebăm dacă

oamenii „buni la suflet" 
care tolerează, din „prie
tenie" și „omenie" rău în
țelese. asemenea apucături, 
nu sînt și ei la fel de vi- 
novați față de colectivitate 
ca și cei cărora le oferă 
confortabila „acoperire". 
Pagubele aduse de o ase
menea atitudine, exemplul 
rău pe care ea îl oferă ne 
fac. pe bună dreotate, să ne 
întrebăm : în fond, cît de 
buni sini oamenii „buni" ?

Nlcolae TIC

Cît de clar vorbește,
uneori, tăcerea

După cum se știe, munca 
de fiecare zi îl exprimă 
convingător pe omul 
lor noastre ; pe acest 
ritoriu îșl afirmă el con
cepțiile, gîndlrea Înaintată. 
Da/, orice om. cu atît mal 
mult comunistul, se expri
mă pe el, și trebuie să se 
pxprlme. atunci cind In 
fata lui și a colectivului 
se pun probleme care cer 
o atitudine, o angajare 
deschisă, responsabilă. Iată 
de ce orice prilej de în- 
ttlnire a .comuniștilor dln- 
tr-un loc sau altul de 
muncă se cere folosit din 
plin pentru o limpede con
fruntare a punctelor de 
vedere, fiecare adunare 
trebuie să însemne un 
moment de analiză fidelă.

în spiritul criticii și auto
criticii a problemelor reale 
cu care respectivul colec
tiv se confruntă.

Reflecțiile acestea ne-au 
fost sugerate de o recentă 
adunare a comuniștilor or
ganizației de bază nr. 10 
de la întreprinderea ..Mon
diala" din Satu-Mare. Aici, 
trebuie spus din capul lo
cului, s-au făcut multe re
feriri de ordin general la 
unele acte de Indisciplină, 
ta răspunderile și rolul 
exemplului personal, la 
necesitatea creșterii exi
genței. a calității produc
ției etc.

Dar. făcind suma obser
vațiilor curente, a ideilor 
de care s-au arătat pre
ocupat! cei prezenți la a-

de el. A folosit în acest 
scop tot ce i-a stat la in
demînă și tot ce a crezut 
necesar: de la Intoleranta 
acută față de orice abate
re de la disciplina muncii, 
pînă la argumentul de or
din sufletesc, de la exi
genta profesională la grija 
pentru atmosfera de în
trajutorare și înțelegere in
tre oameni. Și, mai pre
sus de toate, cum am vă
zul la lecțiile 
reciclare, 
nici o clipă „ ___
mereu trează atenția celor 
76 de oameni pe care îi 
conduce asuora faptului 
că munca lor nu este mun
că in sine, ci un act de 
conștiință, de responsabi
litate civică.

Cîți alți asemenea. oa
meni întîlnfm în fiecare 
zi ! Și cît de diverse sînt 
cazurile in care calitatea 
de om se dovedește infi
nit mai importantă decît 
orice calități profesiona
le intrinsece ! La între
prinderea de material ru
lant din Simerla am in- 
tilnit. nu demult, cazul 
unul șef de echipă („par
tidă" cum li se spune a-

cursului de 
el n-a încetat 

să mențină

a-

dunăre, aveai în față ima
ginea unei bucăți de mar
mură • netedă și îndelung 
lustruită. Nici o asperitate 
nu tulbura cimpul alb. nici 
un punct nu reținea aten
ția.

Aceasta să fi fost pare 
oglinda reală a probleme
lor din această colectivita
te ? Se exprimau oare, în 
reflexul oglinzii propuse, 
preocupările de prim ordin 
ce frămintă pe muncitorii 
de aici ? Și. mai ales, se 
exprimau deschis, princi
pial și cu spirit revoluțio
nar asupra tuturor aces
tora cei care au luat cU- 
vîntul ?

Căutăm răspunsul în ac
tivitatea de producție la 
zi, la „Mondiala", și aflăm 
că * pentru prima oară. în 
acest an. colectivul de aici 
nu și-a realizat integral 
indicatorii de plan. Este 
drept, la locul de muncă al 
comuniștilor cuprinși în 
organizația de bază nr. 10, 
sarcinile de plan au fost 
Îndeplinite. Cu prețul unor 
mari eforturi insă (ore su
plimentare). in condițiile 
unei aprovizionări defec
tuoase. a abaterilor de la 
disciplina tehnologică etc. 
Mai este cazul să subli
niem importanța pe care o 
avea dezbaterea deschisă 
a neajunsurilor care au 
generat o asemenea stare 
de lucruri, supunerea exa
menului critic a întregii- 
activități, mobilizarea în
tregului potențial de gîn- 
dire și energie pentru de
pășirea impasului creat ? 
De ce nu s-a întreprins a- 
ceastă analiză exigentă.

care se impunea din capul 
Locului ?

Am continuat investiga
țiile și după adunare. In
terlocutorii noștri s-au a- 
rătat jenați de întrebările 
puse. „De ce n-au luat cu- 
vintul. de ce n-au dezvă
luit deschis, combativ lip
surile ?" „Pentru că multe . 
lipsuri sint obiective", au 
zis unii dînd vina pe mi
nister. pe centrală. „Pen
tru că. au adăugat alții, 
conducerea știe mai bine 
ce e de făcut". Cu ce e vi
novată conducerea, unii 
membri de partid răspun
zători de indisciplină, unii 
factori administrativi pen
tru încălcarea disciplinei 
tehnologice, nimeni n-a a- 
vut curajul să o afirme. 
Motivul ? Din cîte am în
țeles noi, unul singur : 
menajarea susceptibilită
ților. „Ce să ne legăm la 
cao cînd...".

Păi tocmai aici e aici : 
cînd ne doare, trebuie să 
ne legăm 1 Datoria de co
munist obligă la atitudine, 
la intransigentă. E o obli
gație morală elementară a- 
firmarea deschisă a opi
niilor, dezvăluirea adevă
rului. oricît de neplăcut ar 
fi acesta.

Se zice, nu fără temei, 
că, uneori, tăcerea vorbeș
te deosebit de clar. Cit de 
potrivită era tăcerea la 
care am fost martori ii lă
săm pe comuniștii din or
ganizația de bază nr. 10 de 
la „Mondiala" să apre
cieze. t
Florin C1OBANESCV 
Gbeorghe SÂSARMAN
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POEZII DIN REVISTA
LUCEAFĂRUL

Regulament de organizare
si funcționare

a comitetelor de părinți
între preocupările susținute din 

ultimul timp de a călăuzi creația li
terară originală sore orizonturile 
unei depline și mature afirmări, se 
relevă tot mai clar, cu un deosebit 
simt al solicitărilor actuale, posibi
litățile multiple, mijloacele variate 
ale presei liierare de a participa e- 
ficient la difuzarea și popularizarea 
celor mai de seamă producții lite
rare. Avanpost hotărîtor al selecției 
valorilor, publicațiile literare iși 
asumă_ aDroaPc în întregime d’ficiln 
sarcină de a descoperi și impune 
atenției opiniei nublice operele tine
rilor creatori. Cu atit mai actuală 
ar>are această menire, cu cit — fe
nomen firesc într-un climat de e- 
fervescentă creatoare — numărul ce
lor care bat la porțile creației este 
In continuă creștere: iar difuzarea 
lucrărilor reprezentative. ți
nută artistică, bogate in și
sentimente nobile, constituie un o- 
biectiv major in promovarea talen
telor autentice. Asemenea ginduri 
ne-au călăuzit în parcurgerea re
trospectivă a ultimelor numere ale 
revistei ..Luceafărul", cu intenția de 
a continua investigația, cu alt prilej, 
si in paginile altor publicații.

Publicație cu tradiție, ..Luceafă
rul** a devenit, in ultimii ani. o re
vistă deschisă cu precădere creației 
originale a tinerilor poeți, prozatori 
si. mai recent, a criticilor, găzduind, 
in paginile sale, producții diverse, 
care, fiecare in parte, ar merita o 
parcurgere critică : deocamdată in
să. ne vom ocupa de poezia publicată 
in revistă.

Universul poeziei publicate în re
vistă dezvăluie conviețuirea virstelor 
creatoare tinere cu cele ale vigorii și 
senectuții intr-un echilibru indis
pensabil unei publicații ce-și pro
pune menținerea pe orbita superioa
ră a valorilor consacrate si care, 
totodată, are conștiința necesității de 
• face din cultivarea scriitorilor cu- 
noscuți puncte de reper pentru mai 
tinerii săi colaboratori. Remarcabi
le ne apar, de asemenea, paleta 
coloristicâ si diversitatea ideatică 
ale lirismului, prioritatea acordată 
uneori versului limpede. încărcat de 
pulsația înnoitoare a vieții. Astfel, 
versul viguros al iubirii de tară : 
..Dacă mă vor întreba despre răsă
rit/ le voi povesti despre o 
frumoasă / o tară de legende 
pădurile ! străjuite de zimbrii 
Dragoș. / cu munți in drumul păsă
rilor spre / alte planete, dacă mă 
vor întreba / despre ape. le voi a- 
răta un oraș alb / ca o corabie cu 
multi navigatori /.„ dacă mă vor 
întreba despre mine / le voi povesti 
despre o cumpănă / unde s-a năs
cut un sccerător / cu semnul pă
mântului. acesta în singe / un tre
cător cu palmele crăpate de ade
văr ; / dacă mă vor întreba le voi 
spune. I le voi lăsa un semn să nc 
recunoască I să știe c-am fost și că 
rîntem" (SA ȘTIE C-AM FOST). 
devine mărturie lirică a conștiinței 
poetice superior -angajată : „vîrstă 
de august / august de tară / desti
nul de riu ni l-am dus / cu fieca-' 
re vară mat larg -intre-maluri / o 
densă lumină ne naște otelul ! și 
griul prin care călări am trecut / 
adîncind orizontul I cu statui miș
cătoare de aur" (AUGUST DE ȚA
RA) ca și numeroasele versuri de 
meditație si de notație intimă a stă
rilor celor mai diverse, care, 
substanța lor. 
cată, participă la îmbogățirea 
ricii noastre actuale cu noi sensuri, 
in registre poetice deschise înțele
gerii și simțirii modeme.

S-ar comite insă eroarea renunță
rii la obiectivitate dacă alături de

tară 
cu 
lui

prin
expresiv comuni-

li-

t a t r

lebede-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" Ga Ateneul român) : Re
cita] extraordinar susținut de vio
lonistul Ruggiero Ricci (S.U.A.)
— 30.
• Opera română : Lacul 
lor — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețienl — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : între noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20.
• Teatrul Mic : Stllpii societății
— 19,30.

Decalajul intre intenții și materia
lizarea lor pe peliculă nu este încă, 
din păcate, un fenomen de excepție 
in filmul românesc. El decurge, mai 
ales, din inconsecvențe inițiale, pro
venite din scenarii. In cazul filmu
lui 100 DE LEI. scenariul scris 
de dramaturgul Horia Lovinescu 
oferea insă premisele unei po
vestiri cinematografice bine arti
culate și circumscrise unor pre
ocupări etice deloc lipsite de in
teres. Eroul principal este un tinăr 
care, după o perioadă de existență 
boemă și de însingurare, simte acut 
nevoia de căldură umană și încearcă 
șă o găsească la omul cel mai apro
piat : fratele său. Dar acesta (un 
actor la modă) „se apără** ascun- 
zindu-și inabil egoismul sub man
tia unei false generozități ; in locul 
•prijinului moral, al afecțiunii aș
teptate de tinărul aflat in momen
tele unui vizibil impas sufletesc, el 
îi oferă— o bancnotă de 100 de lei !... 
Lată, in citeva cuvinte, „miezul dra
matic" al narațiunii. Subiectul e 
simplu, conflictele saie tind să defi
nească in mod direct caracterele, ra
porturile dintre personaje, să incri
mineze indiferența jovială a omului 
pc care celebritatea, succesele l-au 
făcut să uite că este om. Apare și 
un al treilea personaj — adolescenta 
gedusă de mirajul platounlor de fil
mare — in a cărui traiectorie poate 
fi descifrată intenția unei polemici 
implicite cu un anume mod superfi
cial de a înțelege viața, cu iluziile 
oarbe și cu himera satisfacțiilor 
imediate — jaloane ale drumului ce 
coboară spre labirintul ratării. Este 
schițat și un al patrulea personaj — 
actrița pe care o vedem repetind in 
compania actorului Andrei Pantea
— de fapt, in dramaturgia filmului, 
doar un termen de referință.

Punctate astfel, intr-o relatare 
guccintă. datele esențiale ale poves
tirii te lasă să întrevezi un film care
— fără a fi, neapărat, un eveniment 
al stagiunii — s-ar fi putut înscrie, 
cu un relief aparte, in peisajul ci
nematografic al actualității. Pe 
ecran insă filmul este deconcertant : 
premisele amintite sint identifica
bile, dar sensurile urmărite apar

poezii superior realizate de creatori 
deplin conștienți de rosturile ariei 
lor nu s-ar semnala si prezenta a 
numeroase producții lirice de o va
loare îndoielnică, situate adesea in 
nrtaima melallieraturii. manieristă 
si fără vigoare. devitalizată prin 
golirea de sensurile unei creații a- 
devărate. Pe marea poartă a poeziei 
autentice, plină de pulsația vieții, 
pătrunde uneori unda viscoasă 
a materiei informe, adusă de im
pulsuri ncconlrolatc. Este sufi
cient să spicuim din numărul 42 
al revistei Citeva grupaje de versuri, 
pentru a realiza dimensiunile si 
mai ale’ natura intimă a acestor 
producții. Unele dintre ele. obscure, 
cu ecouri biblice, sint lamentații mi
nore șl fără sens : ,,Au fost săpt.i- 
mini cu-adcvărat I Dc-așteptarc t și

adnotări

spaimă ! Cînd somnul revine si naș
te / In calda răsucire a Hainei cind / 
Prind cu adevărat să se scuture / 
Cețuri sărace -in văile adinei ale 
munților / Ci tu taci stirnind vioa
ia albă a cuvintelor... I Te-am văzut 
te-am văzut / Pe marginea prăpas- 
tiei ! Iti fluturai vălul" (CARTEA 
A OPTA). Mediul favorizant e pi- 
cla și norul de praf care sc aruncă în 
fata cititorului ca o condiție a exis
tenței. Vom vedea însă că această 
perdea de fum. uneori abil confecțio
nată. ascunde o lucie sărăcie de 
idei, ca in acest NEGRU : „înduram 
somnul / O noapte de întuneric / în 
patul cu picioare / de întuneric / 
înduram somnul / Noaptea de întu
neric I Auzeam geamătul / O stea 
zămislea / O stea de întuneric".

Autorii încearcă să populeze un 
univers de goluri si umbre cu pro
priile lor fantasme pe care le mină 
spre zări fără lumină. devenind 
captivii unei terori nejustificate 
uman și cu atit mai puțin artistic. 
Metamorfoze nebuloase și prăbușiri 
apocaliptice, goana prin ripi și gu
noaie. pustiuri existențiale devin tot 
atitea ipostaze ale unei poezii mi
metice. fără obiect și adresă.

Inconsistența unei astfel de poezii 
nu rezultă din prezența însăși a su
biectelor. cit din discursul liric um
flat. din contrastul adesea rizibil 
intre gravitatea meditației si preca
ritatea mijloacelor, din banalizarea 
actului liric prin lipsă de discernă- 
mint și sensibilitate. Transcriem, 
din același număr al revistei. o 
„meditație** edificatoare : ..De cînd 
privesc / lumea. / iarbă / a crescut 
peste privirile mele / hrănind un 
cal / un cal hrănind. / Moale pen
dulă. ochiul I încet ca melcul se 
rotește / oase suave 1 in a adine /[ 
atingind. / in adipo / și ochiul prâ-i 
fuit mă învârtește I mișcind incet' 
un el bătrin / si prăfuit I si el și 
oasele-i / gălbuie iarbă / hrănind 
un cal / un cal hrănind" (BALADA 
IERBII).

Nu de puține ori versurile stau sub 
semnul dispersării fizice. autofla
gelarea fiind „gestul miraculos** al 
captării inspirației : „Lăsăm oasele 
pc mal sub bătaia soarelui / Pache
tul de humă e totuși prea areu / 
Ceea ce vedem pe nodul de sus I 
Este eroarea sau ochiul inspăimin-

tat al unui semn, // Lovim cu fruc
te si strigăm bezmetici / Rostim 
ceva cc n-au mai spus-o alții / Ca 
să nc întoarcem este prea tirziu / 
Lumina ne primește incremenițl 
suav". (CER DESCHIS. L. nr. 45).

„In glasul poemului se recunoaște 
poetul", sinfi un vers, si dacă este 
adevărat nu putem să nu ne între
băm ce poezie poate ieși din strigă
te „bezmetice", din inginări hierofan- 
te și dicteu oniric ? Fiindcă revista 
cultivă adesea versuri de pronunțată 
factură suprarealistă, criptice și 
confuze. Să cităm doar poezia apă
rută intr-un grupaj din numărul 43 
al revistei : „Adu-ți aminte cavale
rul fluturelui mov Adeverește tu / 
o iscusință inefabilă o lacrimă de 
flaut In oraș col amiază veche ca 
albia piriului Castelul e albastru 
Și I pc treptele lui muzica însăși se 
poate povesti / Slavă străzilor I Iu- 
beștc-lc memoria de' pasăre Ochiul 
tău / robul s-a născut după imn 
Atunci de ce să / cunoști hulirile și 
neîncrederea Pelerinele in / delir și 
părul de cenușă al. vestalelor Cu li
teră / marc stă scris ve aripă dc li
belulă că greierul nu va devora pri
veliștea" (OCHIUL TAU ROBUL).

Confuzia instituită de nebulozita
tea viziunii se răsfață in pletora se
mantică vecină cu Ilizibilul și bufo- 
ndda, in insolitul nefuncțional al 
metaforei — elemente simptomatice, 
prezente din păcate nu numai in 
poezia unor începători, ci întilnită 
uneori si în versurile unor scriitori 
cu îndelungată prezență in peisajul 
nostru literar. „Luceafărul** este în 
primul rind desigur o Dublicație 
deschisă creației tinere, față de care 
are îndatoriri mari și pprmanente ; 
însă ea trebuie să mențină aceeași 
cotă înaltă a exigențelor redacțio
nale și față de poezia oferită de au
torii consacrați. Este de așteptat.,, 
deci, ca prezenta unor poeți de cer- ' 
tă valoare să se constituie în veri
tabilă lecție de poezie, ca aceștia să 
propună spre publicare revistei „Lu
ceafărul" cu.precădere poezii de in
spirație civică, pătrunse de spirit 
militant, de sentimentele generoase 
ale încrederii în om. în vocația sa 
creatoare. Numai ’astfel tînărul po
et va putea să învețe din ciclurile 
lirice purtind semnătura unor au
tori care au intrat demult în con
știința publică. Puterea exemplului, 
după cum știm, este adesea hotărî- 
toare, și în procesul de creștere al 
tinerilor creatori revista poate inter
veni cu bune rezultate prin publica
rea acelor opere de mare vibrație 
și cuprindere. încărcate de patosul 
contemporan, prin sporirea valorii 
întregii producții lirice găzduite în 
paginile sale. Proces pe care expe
rimentatul colectiv redacțional al 
revistei îl poate’ conduce si ampli
fica în sensul promovării unor crea
ții care să ateste întru totul preocu
pările pentru afirmarea valorilor 
reale ale literaturii noastre.

școli generale,
profesionale și licee

Ministerul Educației si învă- 
țămintului a elaborat primul 
Regulament de organizare șl 
funcționare a comitetelor de pă
rinți de pe lingă grădinițe, școli 
generale, profesionale și licee. 
Consemnlnd, in principal, lărgi
rea atribuțiilor ce revin comite
telor de părinți, in sensul per
fecționării activității de educare 
a elevilor, regulamentul aduce 
o seric de noutăți. Semnalăm, 
intre altele, consultarea părin
ților la întocmirea planului ge
neral de muncă al unităților din 
învățămînt, a programului de 
activitate a copiilor, a acțiuni
lor de sprijinire a unor elevi 
prin meditații și consultații. 
Noul act normativ prevede, de 
asemenea. îndatorirea părinților 
de a sesiza cdnduccrii școlilor 
fenomenele de supraîncărcare a 
copiilor și tineretului studios, de 
a contribui atit la pregătirea și 
desfășurarea acțiunilor tehnico- 
productive cu elevii, cit și a di
feritelor activități educative ex- 
trașcolare, de orientare școlară 
și profesională, de integrare so
cială a absolvenților.

Se precizează, totodată, com
ponenta comitetelor de părinți 
din care fac parte persoane cu 
prestigiu in munca profesională, 
obștească și in viața de familie, 
ai căror copii se disting prin 
rezultate bune la învățătură și 
o comportare exemplară-. In ve
derea consultării părinților asu
pra unor probleme referitoare 
la activitatea de educare a tine
retului școlar se va institui — 
pe plan ■ județean și central — 
un sistem de legătură între or
ganele de învățămînt și părinți. 
Astfel, din consiliul de condu
cere al inspectoratelor școlare 
vor face parte reprezentanți ai 
părinților, de obicei președinți 
de comitete. In același scop, în 
Consiliul de conducere al Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mîntului vor fi cooptați și pă
rinți.

Primul regulament de organi
zare și funcționare a comitete
lor de părinți va fi aplicat — 
experimental — timp de un an.

(Agerpres)

• Teatrul „C. I. Nottara1 
Magheru) : Adio, Charlie 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
• Teatrul Gluleștl : Comedie 
olteni — 19,36.
• Teatrul „Ion Creangă" : Iancu 
Jianu — 9 ; Pinocchio — 16.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Povestea 
pulul pierdut — 15, (sala din str. 
Academiei) : Dc ce a furat zmeul 
mingea 7 — 17.
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Pdpescu 
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română- : Concert de muzică 
populară românească — 19.30.
• Circul „București- : Gala acro
baților — 19,30.

Emil VASILESCU

Prin modernele și utilatele ateliere școala ale liceului „I. L. Caro*- 
giale" din Capitală trec zilnic peste 300 de elevi și eleve care, sub 

' o îndrumare exigentă, își împletesc cunoștințele teoretice cu cele 
practice. în fotografie : în timpul unei lecții practice în atelierul de 

mecanică fină

O salutară exigentă, ma
terializată in selectarea 
unor creațit dramatice de 
certă valoare, a prezidat 
ultimele ediții ale Teatru
lui TV, emisiune cu maro 
priză la public. Să recapi
tulăm : după Moliăre șl 
Paolo di Vincenzo, D. R. 
Popescu șt Ion Brad Iau fost 
în săptăminlle din urmă 
autorii jucați pe scena cu 
un milion de spectatori, 
cantlnd interesul și sufra
giile acestora. I-a succedat 
la puțin timp neliniștitul 
O'Neill. Ce domonstrează 
această enumerare de nu
me ? în primul rind, că 
teatrul televiziunii și-a pro
pus să nu se bazele pc im
provizații, pe dramaturgi 
de rezistență artistică mi
nimă. Este o realitate 
elocventă. După cum pre
zența pc micul ecran — 
într-un interval temporal 
foarte scurt- — a două pie
se a părtinind unor autori 
români al căror scris este 
inspirat de realitățile aces
tui spațiu șt timp consti
tuie un gest grăitor. Atit 
Acești îngeri triști, a lui 
D. R. Popescu, cit și Des
coperirea familiei, adap
tare după romanul cu ace
lași nume al lui Ion Brad, 
sint pledoarii pentru sin
ceritate și altruism, pen
tru necesara concordanță 
dintre vorbă si faptă. Cei 
doi autori văd in artă o 
modalitate de perfecționa
re continuă a societății, a 
omului, o posibilitate de 
„afirmare a dreptății și e- 
chitățiL sociale".

Teatrul lui D. R. Popes
cu este cu deosebire unul 
al personalității morale. Un 
teatru al dezbaterii pateti
ce, al confruntărilor defini
torii dintre sinceritate și 
impostură, dintre adevăr și 
minciună, dintre rigoris
mul sufletesc și cameleo
nismul pragmatic. Adap- 
tînd pentru televiziune 
Acești îngeri trișli, regizo
rul Geo Saizcscu a avut de 
rezolvat o dilemă și de în
fruntat citeva dificultăți 
proprii acestui gen de spec
tacol. Teatrul lui D. R. 
Popescu suportă atit regi
mul lecturii, cit și pe cel 
al punerii in scenă. O pre
luare ad-litteram putea 
duce la un nedorit ilustra- 
tivism. O intervenție prea 
decisă în țesuturile textu
lui l-ar fi putut denatura. 
Cu o matură știință, Geo 
Saizescu intuiește virtuaii- 
tățile textului dramatic, 
realizînd o lectură scenică 
caracterizată prin fluidita

t v

confuze, conflictele. confruntările , 
sint învăluite intr-o artificialitate 
care se interpune adeseori, ca o ba
rieră de netrecut, intre intențiile au
torilor și spectatori.

Regizorul Mircea Săucan reia — în 
filmul 100 de Iei — colaborarea sa 
cu dramaturgul Horia Lovinescu. 
Săucan propune confruntării cu pu
blicul un film care nu se mai află in 
zodia simbolisticii pretențioase și a 
ermetismului caracteristice pelicu
lei sale anterioare. Meandre. Si 
există, in noul său film, secvențe

te, echilibru șl ritm. Pasa
jele superflue, replicile ne
funcționale sînt suprima
te. Regizorul se dispensea
ză, de asemenea, de unele 
subtilități el „voci" existen
te în indicațiile dramatur
gului. In urma acestor Int 
torvențil piesa ciștigâ un 
plus de tensiune drama
tică.

Judecată prin prisma me
sajului, drama Iul D. R. 
Popescu reliefează un 
superior „tendenționism". 
Dramaturgul însuși făcea 
— cu ani In urmă — cite
va mărturisiri revelatoare :

Întregi triumfă asupra celor 
Infirmi sufletește.

Sint în ptesă două per
sonaje cu destlfte pină 
la un punct convergen
te *. Ion șl Silvia. Amin- 
doi au un absolutism 
moral și o candoare adoles
centină. Dar puritatea lor 
n-a fost un scut impene
trabil. Sensibilitatea le-a 
fost ultragiată, sufletele 
traumatizate. Protagoniștii 
sînt departe de a fi sera
fici, plutind într-o euforie 
continuă. Ei rîvnesc un pa
radis terestru, o fericire o- 
menească, pe care unii le-o

La televiziune

„ACEȘTI ÎNGERI
TRIȘTI"

de D. R. POPESCU

„Acești îngeri triști expri
mă- revolta -împotriva unor 
mentalități depășite, împo
triva compromisurilor. Ea 
degajă un Sentiment de în- 
•credere al personajelor în 
propriul destin. Destin de 
care sînt răspunzătoare, 
destin pe care și-l împli
nesc cu prețul luptei și 
chiar al unor înfringeri. 
Niciodată însă cu prețul 
coboririi pe scara demnită
ții umane..."

Piesa propune citeva mari 
adevăruri : „Socialismul
trebuie făcut cu oameni dc 
același nivel cu el,» nu cu 
corigențl. Ideile mari cer 
oameni mari", „Ca să fii 
de folos altor oameni, în 
primul rind tu trebuie să 
fii om". Important este că 
aceste axiome sînt organic 
incorporate unei teoreme 
dramatice scrise cu nerv, 
că demonstrația nu se limi
tează la o descărnată sche
mă ideatică, lipsită — ca 
orice schemă — de încărcă
tură emoțională, dp forță 
de persuasiune. Oamenii

refuză, dar pe care nu în
cetează să o caute. Si Ion, 
și Silvia sint niște patetice 
voci ale nădejdii, nedebu- 
solate de încercările triste 
ale existenței. Ca oameni 
fac parte din categoria lu
cizilor care nu mai pot su
porta nici o pierdere. Ca 
atare, nu cad in mrejele 
automistificării.

în cunoscutul aău eseu 
asupra aspectelor romanu
lui, E. M. Forster com
para construcția romanului 
„Thaîs**, de Anatole France, 
cu o clepsidră. S-ar putea 
observa aceeași structură 
și în cazul textului drama
tic al lui D. R. Popescu. 
Pe parcursul a două acte, 
personajele iși. desconspiră 
adevărata identitate sufle
tească, își schimbă locurile. 
Contestatarul, insurgentul 
Ion, care în primele sec
vențe iși face din băutură 
și brutalitate o pavăză a 
integrității lăuntrice, devi
ne caldul, liricul personaj 
din final. „Frivola" Silvia 
ascunde în fapt, cu grijă, 
candori adolescentine. Miș

care detectabilă și in re
gistrul opus. Indivizii „co- 
recțî". cumsecade (Marcu, 
Crlstescu), veghetorii asupra 
moralității obștii, ascund 
sub faldurile vorbelor mari, 
ale Interesului pentru des
tinele colectivității, infirmi
tăți morale, lașitate, mici
me sufletească, agresivi
tate. Codul civic și etic al 
acestui timp ridică pe unii, 
coboară pedepsitor pe cei
lalți. însă fenomenul nu se 
petrece mecanic, grație jo
cului unui destin orb. Oa
menii trebuie să-și învingă 
frica si decepțiile, sînt da
tori să-și ia destinele In 
propriile mîini.

Regizorul Geo Saizescu a 
Înțeles foarte bine intențiile 
dramaturgului. Spectacolul 
regizat de el pledează pen- 
tfu refuzul inerției, pentru 
Învingerea .neputințelor. O 
permanentă delimitare po
lemică față de mentalită
țile străine spiritului revo
luționar colorează fiecare 
scenă. ,

O distribuție remarcabilă 
a concurat la realizarea u- 
nul spectacol de calitate, 
într-un rol dificil, care so
licită adincime psiholo
gică. etalarea unei am
ple palete de trăiri, Cornel 
Dumitraș a fost un Ion tul
burător, dnd sarcastic, cind 
liric, totdeauna justițiar, 
in necontenit război cu im
postura. în rolul Silviei, 
ființa care „minte ca să se 
vadă că minte" și sfirșește 
prin a-și dezice ritos apa
rențele de femeie ușurati
că. Mariana Mihuț a de
monstrat o seducătoare (dar 
elaborată) spontaneitate. 
Foarte naturală in registrul 
liric, actrița și-a rostit re
plicile cu vervă, punotîn- 
du-le cu tăceri elocvente. 
Ștefan Mihăilescu-Brujla. 
intr-o partitură de -fnal 
mică amploare, a creionat 
un Tată rapace, lipsit de 
orice notă de omenesc. Co- 
recți, încadrindu-se perfect 
exigențelor textului și in
dicațiilor regizorale, au e- 
voluat in roluri episodice 
Ion Vilcu, Dorina Lazăr, 
Dan Tufaru, Traian Vel- 
ceanu. O mențiune aparte 
se cuvine scenografiei sem
nate de Doina Levinta, care 
a propus soluții inteligente, 
In concordantă cu specificul 
teatrului de televiziune. 
Regizor, actori șl scenograf 
au colaborat la realizarea 
unui spectacol de un ele
vat nivel artistic.

loan ADAM

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală • Album : Bog
dan Petriceicu Hașdeu (Te
leviziune școlară completivă) 
• Fizică (consultații apul

pletivă) a Literatură romă- ■ 
nă : Societățile culturale — 
tribune ale patriotismului 
(Televiziune școlară com
pletivă).

10,00 Telex.
10,05 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.
10,25 Telecinemateca pentru tine

ret : „îngerii negri" — pro
ducție a studiourilor cine
matografice din R.P. Bul
garia.

12.15 Telejurnal.
17,30 Curs de limba rusă. Lecția

67.
13,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18.15 Steaua polară. Zootehnicienii.
18,35 Festivalul toamnei. Buzău '73.
18,50 Documentar științific TV : 

„Bionica"
19,20 1061 de seri : Moby Dick 

(IV).
t 19,30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Avanpremieră.
20,05 Cintecul sâptămlnii : „Știu 

un nume minunat". Inter
pretează Magda Ianculescu.

2040 Trofeul Carpațl la handbal 
masculin : Romania — Dane
marca (repriza a Il-a). Trans
misiune din Sala sporturilor 
de la Cluj.

20,45 Telecinemateca. Ciclul „Re
gizori contemporani" — Geor
ge Cukor. „Sălbatic e vlntul". 
In distribuție : Anna Mag- 
nanl, Anthony Quinn. « 

a -22;35^2< de ore.j l.'.'rt'.ilf;? ‘ «;•<- A n
PROGRAMUL D

20,00 Avanpremieră.
20,05 O viață pentru o idee : Di- 

mitrie Leonida. »
30,40 Ritm și melodie. Formații 

vocal-instrumentale de tine
ret, în studiourile Televi
ziunii.

21,10 Omul de lingă tine. Alexan
drina Șerb, mecanic de lo
comotivă.

21,30 Telex.
21,35 Pagini din ..Albumul dumi

nical**.
21,50 Din lirica universală : Ovi- 

diu.
22,15 Armonii intimeG. Ph. Te

lemann — Sonata în Sol ma
jor pentru violă da gamba 
și clavecin o J. S. Bach — 
Trisonata în do minor din 
„Ofranda. muzicală".

„ZILELE MUZICALE 
ARĂDANE”

ARAD (Corespondentul „Scînteli", 
Constantin Simion). — Luni seara, 
în sala Palatului culturii din Arad 
a avut loc deschiderea „Zilelor mu
zicale arădane", prestigioasă mani
festare culturală județeană dedicată 
împlinirii ț 25 de ani de la înfiin-,_ 
tarea Fgatmohicn'de stat din Arai-j 
Lâ'adunarea ’Țeslivă au participai 
tovarășul Andrei ’Cervencovici. p/lm^n 
secretar al Comitetului județean ■' 
Arad al P.C.R., reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
oameni de cultură și artă din Arad, 
invitați din alte orașe ale tării, nu
meroși spectatori. Intr-o afine sferă 
de puternic entuziasm, participanții 
la adunarea festivă au adresat o te
legramă Comitetului Central a) 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
prin care oolectivul filarmonicii a- 
rădane își exprimă hotărîrea de a-și 
aduce din plin contribuția, și în con- . 
tinuare, la dezvoltarea vieții cultu
rale a județului.

A urmat concertul inaugural.

cinema

lui principal — impietînd astfel asu
pra sensurilor și a puterii de con
vingere a întregului film.

Pe parcursul filmului personajul 
își dilată, unilateral, o unică trăsă
tură — acea mobilitate de spirit 
stranie, maladivă, excelent jucată 
de altminteri de actorul Dan Nuțu, 
care creează un personaj posibil, dar 
artificial in contextul acestei poves
tiri. Eroul filmului pare privit prin- 
tr-o lentilă deformantă, e înzestrat 
abuziv cu trăsături caracterologice 
de semn negativ, prezentat ca un

„100 DE LET
care, luate in parte, au aerul de fapt 
cotidian, exista citeva momente su
gestive ca atmosferă sau ca tensiune 
psihologică. iar replica primește 
sensuri ce depășesc uneori semnifi
cația directă a cuvintelor. Sint epi
soade bine lucrate profesional, avind 
girul personalității artistice a reali
zatorului. și cu atit mai mult 
regretăm că întregul, filmul in 
ansamblul său. se prezintă ca o 
alcătuire fragilă, de o inconsis
tență artistică și de fond asupra că
reia nu poate fi nici un echivoc. 
Este evident ci regizorul a dorit sâ 
facă altceva decit o simplă fotogra
fiere a realității. Numai că, lipsite 
de suportul unei concepții regizorale 
clare. Intențiile se transformă in 
contrariul lor; ceea ce era simplu se 
complică pe ecran inutil, ceea ce se 
dorea a fi autentic devine adeseori 
confuz, nefiresc, și însăși logica po
vestirii ajunge să fie indescifrabilă. 
Se instalează o aparență de lucru 
improvizat, care grevează în primul 
rind caracterizarea fi evoluția erou-

dezechilibrat — ceea ce este „de 
efect** pe ecran, dar acreditează o 
imagine derutantă, falsă, asupra per
sonajului ; adevărata sa identitate 
morală (ale cărei date condiționau 
decisiv sensul, finalitatea acestui 
film) este atrofiată, operindu-se o 
inversiune de valori care pune sub 
semnul ambiguității și neverosimi
lului desfășurarea întregii povestiri. 
Relațiile eroului principal cu alți 
oameni par de aceea fortuite, iar 
adevărul despre el. timid sugerat 
in final, pare a fi doar o în
cercare stingace și incredibilă de 
a-1 ..reabilita**. Drama reală a 
tinărului personaj trece într-un 
plan secundar,• ceea ce prevalea
ză este un fel de joacă de-a viata 
— o joacă ce pare a dori să spună 
ceva, dar care pină la urmă nu iz
butește să spună nimic semnificativ.

Imaginea semnată de operatorul 
Gheorghe Viorel Todan are un re
lief remarcabil ; aparatul de filmat 
urmărește personajele care se mișcă 
îs spații vaste, realismul imaginii

acceptuind însă, paradoxal, tocmai 
caracterul artificial, căutat al pelicu
lei. Peisajul mohorit este parcă de- 
vitalizat — in film personajele evo
luează intr-un spațiu vid, izolate.de 
contextul uman și social al existen
ței lor. Ele devin astfel un fel de 
cazuri „in vitro**, examinate parcă 
în eprubetă și incapabile să comu
nice pină la capăt sensul experienței 
lor. Drama incomunicabilității este, 
pină la urmă, nu drama personaje
lor, ci drama filmului însuși...

Talentul și efortul interpreților nu 
pot salva mare lucru. Actrița Ileana 
Popovici conturează cu excelente 
mijloace un personaj și generos, 
și superficial, și ingenuu, și ires
ponsabil, are o spontaneitate cuceri
toare. dar personajul ei rămine un 
personaj in sine, care ’ nu izbutește 
să apropie filmul, intențiile autorilor 
de sensibilitatea marelui public. Șl 
Ion Dichiseanu construiește nuan
țat și convingător portretul lui 
Andrei Pan tea, interpretul își tră
iește rolul — dar nu credem 
in remușcările lui din final. Și 
aceasta nu atit din pricina mo
dului cum e concepută scena, cit, 
in primul rind. pentru că pe parcurs 
datele realității sint inversate iar 
„remușcările**, lacrimile par fără 
obiect sau, in orice caz. convențio
nale. La urma urmei, tinărul său 
frate era un zănatic, un neisprăvit 
— cu această imagine pleci de la ci
nema. O imagine desigur falsă ! In 
sfîrșit, hiai reținem prezența Viole
tei Andrei intr-un episodic rol de 
actriță, un rol care doar sugerează 
disponibilitățile artistice ale inter
pretei.

Exterioare substanței, ideile po
vestirii inițiale, intervențiile regiei 
sint. de multe ori, cu totul defavo
rabile operei cinematografice ; cău
tarea efectelor, a ihsolitului nu 
numai că transformă intențiile auto
rilor in șarade, dar confșrâ povesti
rii un caracter hibrid. Și așa se face 
că un film care promitea să nu trea
că neobservat pe ecrane are toate 
șansele de a se pierde in anonimat.

D. COST1N

Dialectica tradiției
(Urnihre din pag. I)
modificat distantele și 
perspectiva, înglobind 
organic și experiența 
creatoare a generației 
lui Camil Petrescu și 
Sadoveanu, a lui Ar- 
ghezi și Blaga, a lui 
Mateiu Caragiale și 
Hortensiei Papadat- 
Bengescu, a lui Ion 
Barbu și Ion Pillat, a 
lui Ion Vinea si Geor
ge Călindscu etc.

Cu totul altfel ne 
apare nouă. astăzi, 
ideea unei tradiții ro
mânești. substanțial 
amplificată și îmbogă
țită prin modificările 
succesive ale realis
mului modern și ale 
unor experiențe lirice 
fundamentale. într-o 
conexiune dialectică 
cu modificările opera
te în conștiința omu
lui contemporan. Ca 
dovadă, nici una din 
realizările majore ale 
literaturii noastre ac
tuale nu rămîne can
tonată în prizonieratul 
unui „tradiționalism" 
static. ci dezvoltă 
creator cele mai va
riate forme t tradițio
nale, detectabile in 
filonul blagian. arghe
zian ori barbian in 
poezie, ori în atitudi
nea rebreniană sau 
camilpetresciană in 
proză (fără ca aceste 
soluții, cu titlu de e- 
xemplu, să aibă un 
caracter restrictiv sau 
pretenția unei epui
zări a variantelor). Ce 
altceva este, sore pil
dă. preocuparea pen
tru autenticitate' sau 
pentru citadinism
reluată în context 
contemporan de unii 
dintre prozatorii noș
tri, dacă nu înțele
gerea dinamică și 
modernă a ideii în
seși de tradiție ? Cum 
altfel, să interpretăm 
prezența unui „im
puls" Rebreanu In 
proza lui Marin Pre
da ori în aceea a lui

Titus Popovici, pină 
la cel camilpetresciap 
din romanul lui Pe
tru Popescu 7 Și, fi
rește. exemplele s-ar 
putea înmulți. în
semnează • oare dez
voltarea unor atari 
filiații (detectabile și 
in poezie) o limitare 
prin ..supunere" a o- 
riginalității scriitori
lor in cauză sau chiar 
forme ale unui „e- 
pigonism" ? Problema 
depinde, evident, de 
capacitatea, forța și 
coeficientul de origi
nalitate ale fiecărui 
scriitor in parte ; în 
principiu însă, a in
voca, *a fructifica o 
„tradiție", a te recla
ma chiar de la roca 
ei tare, pe care iți 
sprijini avîntul pro
priu, nu însemnează 
nici epigonism. nici 
fenomen de imitație 
sau reducere a pro
priului potențial. E- 
xemplul lui Liviu Re
breanu mi se pare e- 
locvent in multe pri
vințe : Ion este un 
roman tradițional și 
totodată profund no
vator in evoluția ro
manului românesc. 
Tradițional, prin ideea 
sa de bază, prin, mo
tiv și tipologie, regă- 
siblle in proza prece
dentă. de la Slavici și 
Agârbieeanu, pină la 
zona minoră a scriito
rilor ardeleni din 
raza „Tribunei" si- 
biene și a „Luceafă
rului" etc. Dar. In a- 
celași timp. ideea 
tradițională e utiliza
tă de Rebreanu in
tr-un sens polemic, 
caracterul novator al 
operei vizind pe mul
tiple planuri proza ță
rănească anterioară 
(și cea din momentul 
intrării lui Rebreanu 
in arena literară), ro
mancierul dînd viziu
nii idilizante. conven
ționale sau artificiale 
a satului o splendidă 
replică, plină de ade
văr uman și sinceri

tate. Fără a contrazi
ce o continuitate, tra
diția prozei rurale e 
asimilată, filtrată cri
tic, depășită printr-o 
atitudine polemică su
perioară. Același lucru 
il găsim la George 
Călinescu in Bietul 
Ioanide : formele ro
manului tradițional 
nu sint negate, in

. sență, însă o întreagă 
galerie de personaje 
„învinse", naturi „e- 
minesciene" etc. iși 
găsesc în Ioanide re
plica superioară isto
ricește și artisticește, 
ceea ce antrenează și 
o modificare a struc
turii romanești însăși. 
Nu altfel procedează 
Marin Preda in Mo- 
romeții. Eugen Barbu 
în Groapa și in Prin- 
cepele, Tituș Popovici 
in Setea ș.a. O litera
tură care să-și asume 
o atare înțelegere 
funcțională a tradiției 
nu poate fi o litera
tură „epigonică" ! E- 
pigonismul, pînd se 
manifestă. ține de 
pastișă.’ care e nepu
tință creatoare. El sg 
inscrie deliberat in 
postura unei „tutelări" 
acceptate, fiindcă nu 
e- capabil să iasă din 
cimpul de atracție 
magnetică al unei 
personalități dominan
te sub toate raportu
rile. Epigonismul mai 
este și victima unei 
miopii istorice, căci e 
neputincios să se 
smulgă limitelor vi
ziunii unei epoci an
terioare. Epigonul are 
numai sentimentul 

• (nu și rațiunea) tra
diției. conceput pios, 
dogmatic. dacă nu 
chiar ca o „misti
că" a trecutului. Pen
tru noi, tradiție în
semnează însă con
tinuare creatoare, 
ceea ce echivalează eu 
un omagiu de la ur
maș la precursor șl 
conștiință â valorii 
proprii.

• Vifornița : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
• Omul de dincolo : CENTRAL
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Pămintul părinților noștri t
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; jft 
18,30; 21. ■SL}'
• Generalul doarme In picioare 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
13,30; SI, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Omul din La Mancha : SALA 
PALATULUI — 17 (seria de bilete
— 4760) : 20,15 (seria de bilete —
4767), SCALA — 9,30; 12,15; 15,30; 
18,15; 21, CAPITOL — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21.
• Bună seara, doamnă Campbell:
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, BUZEȘTI — 9; 
1145; 13,30; 16; 18,15; 20.30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 2<f,30.
• Ciprian Porumbescu : LUMI
NA — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Ultimele șase minute : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45,' FLAMURA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• „100 de lel“ : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15. 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15.
• Fluturii sint liberi : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Despre o anume fericire : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15, DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Cromwell : DOINA — 8,30;
1^45; 19.
• Program de desene animate : 
DOINA — 11,45; 17.15.
• Fiul mecanicului -de locomoti
vă.: FERENTARI — 15,30; 17,45; 
20.
• Doamna șl vagabondul : TIM
PURI NOI — 9,30—20,15 în- con
tinuare.
• Monolog : POPULAR — 15,30; 
13; 20,15.
• Cenușa : VIITORUL — 16; 19.
• Mafia albă : GRIVIȚA — 9;
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Dragostea Începe vineri : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,15,
a Legenda negrului Charley : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16:13,15;
20.30.

a Nunta : RAHOVA — 15,30; 18; 
,15. .

• Doi pe un balansoar : FLACĂ
RA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Șapte zile : CRINGAȘI — 16; 
18; 20.
• Cu cărțile pe față : GIULEȘTI
— 13.30; 18; 20,15, ARTA — 15.30; 
18: 20,13.
• Nici un moment de plictiseală: 
UNIREA — 15.30; 18; 20,15.
e Y 17 acționează : MUNCA — 
IC; 18: 20.
• Paradisul ; LIRA — 15.30; 18;
20,15.
• Departe de Tipperary : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
a Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : COTROCENI — 15,30;
18; 20.15.
• Operațiunea „atomul marcat1* : 
VITAN — 15.30; 17,45; 20.

izolate.de
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Excelentei Sale Domnului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialite România

Doresc să vă transmit sincerele mele Aprecieri pentru mesajul de fe
licitare adresat cu prilejul realegerii partidului meu. Congresul Național 
al Poporului, la recentele alegeri generale.

Legăturile cordiale existente între cele două țări ale noastre au con
tribuit la sprijinirea partidului meu și a men in sarcinile trasate în ve
derea realizării p&cit, stabilității și independenței economice în Guyana.

Privesc cu încredere adincirea prieteniei și cooperării între Guvana 
și marea dv. țară.

LINDEN FORBES S. BURNHAM
Primul ministru al Guyanei

Cronica zilei

Vizita delegației Federației Generale
a Sindicatelor din Coreea

La Invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, o delegație a Federației 
Generale a Sindicatelor din Coreea 
■— F.G.S.C. — condusă de tovarășa 
Kim Jong Suk. membră a C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vice
președintă a Comitetului Central al 
F.G.S.C.. a făcut o vizită de priete
nie si schimb de experiență in Re
publica Socialistă România, tn pe
rioada 10^-20 noiembrie 1973.

In timpul șederii In România, de
legația F.G.S.C. a fost primită de to
varășul Gheorche Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân.

Delegația a purtat discuții cu to
varășul Mihai Dalea. membru su
pleant ni Comitetului Executiv al 
C.CTaV P.C.R.. președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., cu alti mem
bri ai Biroului si Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R. și a vizitat întreprinderi in
dustriale. unităti agricole si diferite 
obiective social-culturale si turistice 
din România.

în timpul convorbirilor, cele două 
delegații s-au informat asupra pro
blemelor interesind sindicatele din 
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Democrată Coreea
nă. în acest context, a fost eviden
țiată evoluția ascendentă a legături
lor d'ntre sindicatele din RpoubV'-a 
Socialistă România si R.P.D. Co
reeană. exprimindu-se reciproc do

rința de a lărgi si in viitor relațiile 
de prietenie si colaborare intre orga
nizațiile sindicale din cele două țări, 
ca o contribuție la adincirea priete
niei dintre poporul român si poporul 
coreean.

S-a subliniat câ vizita în R.P.D. 
Coreeană a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti-, 
dului Comunist Român, convorbirile 
rodnice cu tovarășul Kim Ir Sen. se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, au 
adus o contribuție importantă la 
aprofundarea si dezvoltarea. în con
tinuare. a colaborării pe multiple 
planuri între cele două târî.

în cursul convorbirilor si al vizite
lor a fost reafirmată deplina solida
ritate și sprijinul oamenilor muncii, 
al sindicatelor din România fată de 
cauza dreaptă a poporu’ui coreean 
pentru îndeplinirea idealurilor sale 
de unitate națională si progres so
cial. S-a subliniat st cu acest prilej 
că sindicatele, oamenii muncii, ală
turi de întregul popor român, se pro
nunță pentru respectarea dreptului 
imprescriptibil al ponorului coreean 
do a decide singur asupra destinelor 
sale. snr>iină propunerile si efortu
rile R.P.D. Coreene in vederea reu- 
nificării independente si pașnice a 
patriei.

♦
Marți dimineața, delegația Federa

ției Generale a Sindicatelor din Co
reea a părăsit Capitala, indrentîn- 
du-se spre patrie.

(Agerpres)

Sprijin ferm față de poziția Republicii 
Populare Democrate Coreene

Mesaj adresat Organizației Națiunilor Unite de Liga 
română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa

Marți dimineața a sosit in Capi
tală o delegație de specialiști sovie
tici. condusă de I. V. Krapivin, ad
junct al ministrului industriei ce
lulozei și hirtlei.

în cursul aceleiași zile, delegația a 
fost primită de Vas Ho Patilincț, mi
nistrul economici forestiere si ma
terialelor de construcție. Au fost dis
cutate probleme privind extinderea 
colaborării și cooperării dintre cele 
două ministere în vederea dezvol
tării si diversificării producției de 
celuloză și hirtie.

★
Ixi invitația Ministerului Agricul

turii. Industriei Alimentare și Ape
lor a sosit intr-o vizită in tara noas
tră generalul Enrique Valdez Angu
lo, ministrul agriculturii din Republi
ca Peru.

La sosire, oaspetele a fost, salutat 
de Angelo Micul eseu, ministrul a- 
gricultur;i, industriei alimentare si 
apelor, de alte persoane oficiale, pre
cum și de Enrique E. Laroza. amba
sadorul Republicii Peru la Bucu
rești.

In timpul șederii In tara noastră, 
ministrul peruan va vizita unităti »- 
gricole, instituie de cercetări si va 
avea convorbiri la Ministerul Agri
culturii și Ministerul Comerțului 
Exterior cu privire la dezvoltarea co
laborării și cooperării in domeniile a- 
griculturil și Industriei alimentare 
intre cele două țări.

★
Nava-șooală italiană „Stella Po

lare", care se află intr-o croazieră 
de instrucție și are în program vizi
tarea mai multor orașe maritime eu
ropene, a sosit, marți dimineața, in 
portul Constanța. Pe timpul cit vor 
fi oaspeții țării noastre, marinarii 
militari italieni vor vizita obiective 
culturale și turistice și se vor întilni 
cu marinari militari români.

★
Marți la amiază a fost semnată la 

București Înțelegerea de colaborare 
intre centrala „România-film" din 
Consiliul Culturii șl Educației Socia
liste al Republicii Socialiste Româ
nia $1 Direcția generală a cinemato
grafiei din Ministerul Culturii al 
Republicii,.Populare Ungare, pe anii 
1973—1974. Documentul a fost semnat 
de conducătorii celor două instituții : 
Marin Stanciu și Kondor Islvân.

★
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală Gaston Vivas Berthier. mi
nistrul agriculturii și zootehniei, 
președintele Băncii pentru agricul
tură și zootehnie din Venezuela.

La sosire, ne aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Barbu 
Popescu, șeful Departamentului a- 
griculturii de stat, de alte persoane 
oficiale.

Oaspetele va avea convorbiri la 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor si la Ministe
rul Industriei Construcții’or de Ma
șini Grele privind dezvoltarea rela
țiilor de colaborare între cele .două 
țări, si va vizita diferite unităti e- 
conomice din tara noastră.

(Agerpres)

vremea

Intilnire de lucru a președinților Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ungare 

de colaborare economică
După cum s-n mai anunțat, in si

lele de 19 șl 20 noiembrie 1973 a 
avut loc o intilnire de lucru a pre
ședinților celor două părți în Comi
sia mixtă guvernamentală romftno- 
ungarâ de colaborare economică.

Delegația română n fost condusă 
de tovarășul Virgil Trofln. vicepre
ședinte al Consiliului dc Miniștri, 
președintele pârtii române în co
misie, Iar delegația ungară — de to
varășul Mâtvăs Tlmâr. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții ungare in comisie.

în timpul întilnlrii do lucru a-a 
examinat stadiul îndeplinirii preve
derilor Protocolului sesiunii a X-a 
a comisiei sl au fost convenite mă
suri pentru dezvoltarea in continuare

a relațiilor economice dintre cele 
două țări.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie, cordiali
tate și înțelegere reciprocă.

★
Marți, Ia amiază, tovarășul Virgil 

Trofln a oferit o masă In onoarea 
delegației R.P. Ungare.

★
Marți, după-aminzfi. tovarășul Mâ- 

tyăs Timâr a părăsit Capitala. La 
aeroportul Otopeni, oaspetele a fost 
condus de tovarășul Virgil Trofln, 
Cornel Pacoste, ndjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Ferenc Martin, am
basadorul R.P. Ungare la București.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații 
de activiști ai P. C. R. la Moscova

Marți dimineața a părăsit Capita
la, indreplindu-sc spre Moscova, o 
delegație de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Ion Sîrbu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secrctar 
al Comitetului județean Buzău al 
P.C.R.. care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., va face o vizită în schimb 
de experiență In Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovară
șul Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., do activiști de partid.

Au fost prezenți N, V. Maslenni
kov, ministru-consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București, membri ai 
ambasadei.

Delegația guvernamentală română la festivitățile 
celei de-a treia aniversări a victoriei poporului 

guineei a plecat la Conakry
Marți a părăsit Capitala, plccind 

spre Conakry, o delegație guverna
mentală română pondusă de Octa
vian Groza, ministru secretar de stat, 
prim-Vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo

gie, care va participa la festivitățile 
ce vor fi organizate in Republica 
Guineea cu ocazia celei de-a treia 
aniversări a victoriei poporului gui- 
neez împotriva agresiunii portugheze.

A apărut „ERA SOCIALISTĂ11
nr. 22/1973

viața internațională
PEKIN

Intîlnirea dintre președintele Mao Tzedun 
și președintele Nguyen Huu Tho

PEKIN 20 (Agerpres). - Agenția 
China Nouă Informează că Mao Tze
dun. președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
s-a întilnit cu Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul dc Sud. președintele Con
siliului Consultativ al Guvernului 
Ravoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud. conducătorul 
delegației G.R.P. al R.V.S., care se 
află intr-o vizită oficială de priete
nie in R.P. Chineză.

întilnlrca s-a desfășurat in atmo
sfera prieteniei frățești dintre po
poarele Chinei ‘si Vietnamului, men
ționează ..China Nouă".

*
Marți au continuat convorbirile 

dintre Clu En-lal, premierul Consi
liului de Sfat al R. P. Chineze, și 
Nguyen Huu Tho. între cele două 
guverne a f6st semnat un acord cu 
privire la ajutorul economic gratuit 
pe anul 1974 oferit de R. P. Chinezi 
Republicii Vietnamului de Sud.

Pe șantierul „gigantului 

de la Detmoravice"

într-un mesaj adresat secretarului 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, cu .prilejul 
dezbaterilor care au loc in Adu
narea Generală asupra problemei co
reene, Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa își 
reafirmă sprijinul său activ față de 
cauza reunificării pașnice și indepen
dente a Coreei.

Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, se spune 
in mesaj, a salutat cu căldură ini
țiativele politice ale R.P.D. Coreene 
îndreptate spre împlinirea aspirații
lor legitime ale poporului coreean de 
a trăi intr-un stat unitar, făurit prin 
eforturile proprii ale întregii națiuni 
coreene, pe cale pașnică, fără nici 
un amestec din afară, care au des
chis calea spre normalizarea relații
lor dintre nordul și sudul Coreei.

Subliniind -că în îndeplinirea sar
cinii sale de înaltă răspundere poli
tică. a examinării problemei coree
ne. Organizația Națiunilor Unite are 
datoria ca prin activitatea sa să con
tribuie la crearea premiselor pentru 
accelerarea reunificării pașnice și

independente a Coreei, mesajul ara
tă in încheiere : în acest spirit. Liga 
română de prietenie cu .popoarele 
din Asia și Africa reafirmă sprijinul 
său ferm fată de poziția principială, 
a -R.P.D. Coreene vizind crearea con
dițiilor favorabile pentru accelerarea 
reunificării pe cale pașnică și inde
pendentă a Coreei, se pronunță cu 
hotărire pentru desființarea Comisiei 
O.N.U. privind reunificarea și refa
cerea Coreei, desființarea comanda
mentului O.N.U., sub steagul căruia 
funcționează trupele americane afla
te în Coreea de sud, retragerea tru
pelor străine din Coreea de sud, pen- . 
tru adoptarea și transpunerea in via
ță a măsurilor prevăzute în pro
iectul de rezoluție prezentat de un 
număr însemnat de state. Intre care 
România, in efortul lor de a sprijini 
cauza dreaptă a poporului coreean 
privind reunificarea pașnică și inde
pendentă a țării.

Același mesaj a fost transmis pre
ședintelui sesiunii a XXVIII-a a A- 
dunării Generale a O.N.U., Leopoldo 
Benites.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 noiembrie. In țară : Ce
rul va fi variabil, cu innorâri mai- 
accentuate., in nord-estul țării, undei 
se Vor semnala precipitații locale. 
Vintul va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 10 'și zero grade, 
iar maximele intre 0—10 grade. în 
Buourești < Vremea va fi schimbă
toare. Vin.tul va sufla slab pînă la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 20 NOIEMBRIE 1973 :

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 177 843 lei.

Extragerea I : 85 50 39 80 54 43
64 56.

Extragerea a Il-a : 10 63 71 27 21
33 89 44.

Extragerea a III-a : 45 37 32 26 68
56 90.

Extragerea a IV-a: 48 19 29 68
63 15.

Revista publică ’ la rubrica 
PROBLEME ALE FĂURIRII ȘI 
DEZVOLTĂRII BAZEI ECO
NOMICE A SOCIALISMULUI 
articolele : Resorturi dinamice 
ale dezvoltării noastre sociale 
socialiste de MIMNEA GHEOR
GHIU. Semnificația naționaliză
rii principalelor mijloace de 
producție de GHEORGHE DOL- 
GU, Schimbări structurale eco- 
nomico-sociale în procesul de 
edificare a socialismului de RO
MAN MOLDOVAN și Procesul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia de LEONTE RÂUTU. în 
continuare sint inserate artico
lele : Eficienta social-politlcă a 
controlului îndeplinirii sarcini
lor de GHEORGHE BLAJ. Si
tuația actuală și perspectivele 
energiei în lume de OCTAVIAN 
GROZA șl 1 Decembrie 1018 — 
Finalizare a unui îndelungat 
proces ■ de făurire a statului 
român modern de MIRCEA 
MUȘAT.

La rubrica CONSULTAȚII, 
PAUL RADOVAN semnează ar

ticolul Necesitatea obiectivă a 
creșterii rolului conducător al 
partidului. Articolul împletirea 
activității dc partid și de slat de 
ILIE RÂDULESCU este inserat 
la rubrica DIALECTICA DEZ
VOLTĂRII SOCIETĂȚII SO
CIALISTE. în continuare sînt 
publicate articolele Dialogul în 
știință -de-ȘTEFAN MILCU și 
Spiritul critic al criticii literare 
de EUGEN SIMION și VALE- 
RIU CRISTEA, la rubricile 
ȘTIINȚA — ÎNVATAMÎNT și 
respectiv CREAȚIA LITERAR- 
ARTISTICÂ. La rubrica Din 
mișcarea comunistă și muncito
rească mondială. OCTAVIAN 
LUȚAȘ și ION MUȘA prezintă 
lucrarea lui GEORGES MAR- 
CHAIS : „Sfidarea democratică". 
La rubrica CURENTE ȘI IDEI 
este subliniat articolul Dezba
teri în jurul conceptului de na
tură umană de PETRU PlN- 
ZARU.

Revista mai cuprinde obiș
nuitele rubrici CĂRȚI ȘI SEM
NIFICAȚII. REVISTA REVIS
TELOR și CUVINTUL CITITO
RILOR.

Capricioasă cum o 
știm, natura a confe
rit riului OLse două 
mari atribute contra
dictorii : pe de-o par
te i-a înzestrat bazi
nul cu importante re
zerve carbonifere — 
cele mai mari de a- 
cest fțen din nordul 
Cehoslovaciei ; pe de 
altă parte- a hărăzit 
apelor sale o putere 
neobișnuită care, ne
strunită de milenii, a 
pricinuit localnicilor 
mari neajunsuri și pa
gube. Acestea se re
varsă adeseori, inun- 
dind suprafețe întin
se. așezări omenești, 
făcind impracticabilă 
pină și rețeaua de căi 
ferate pe care se 
transportă „plinea in
dustriei" din bazinul 
Karvina...

în bătălia pentru 
controlarea acestui riu 
a luat naștere cel mai 
mare șantier energe
tic al Cehoslovaciei. 
Pentru a putea înce
pe lucrările de ridica
re a „gigantului de'la 
Detmoravicc" — cum 
i se spune aci termo
centralei în curs de 
construcție — a tre
buit ca malurile nu
lul să fie flancate de 
pereți puternici din 
beton pentru ca ape
le lui dezlănțuite să 
nu mai tulbure nicio
dată desfășurarea nor
mală a Vierii ‘Si.’ tvi- 

h’u ârfte'hin- 
te noua unitate in
dustrială.

Construcția termo
centralei a început In 
februarie 1971. „Cite- 
va considerente au 
hotarit amplasarea o- 
biectivului în această 
parte a tării — arăta 
inginerul Pavel Ve
sely : apropierea din
tre -cele mai mari, re
zerve de huilă și. tot
odată. de regiunea cu 
cea mai mare aglome
rare industrială — Os
trava : de asemenea, 
noul șantier nu presu
pune sacrificarea nici

unul hectar de pămînt 
arabil".

Lucrările au evo
luat într-un ritm a- 
lert, punlnd stăpinire 
pe ample terenuri' pie
troase din valea Ol- 
sei. La sfîrșitul pri
mului an. pe șantier 
lucrau 1 300 de con
structori, pentru ca în 
prezent efectivul de 
excavatoriști, zidari, 
dulgheri, montatori să 
se ridice la peste 3 400 
— marea majoritate 
constructori încercați, 
cu multă experiență și 
îndelungată practică

DE LA CORES
PONDENTUL NOS

TRU LA PRAGA

acumulată pe alte 
șantiere ale energeti
cii cehoslovace.

Odată cu termocen
trala din Detmoravice 
a început și construc
ția unei rețele de ca
nale care vor asigura 
suficiente cantități de 
apă pentru răcirea In
stalațiilor. De aci, apa 
fierbinte va „pleca" 
spre localitatea din a- 
propiere unde va în
călzi locuințele oa
menilor. sere, insti
tuții etc. Și astfel cele 
125 de vagoane de 
cărbune1— cit1 Vaf' re; 
prezentă’fconsdtnul ^il^1 
nic al cuptoarelor ter
mocentralei — vor dez
volta o forță capabilă 
să pună in mișcare 
patru turbine cu o 
putere instalată de 200 
megawați fiecare și 
să asigure extinderea 
termoficării in aceas
tă regiune cu cea mai 
densă populație din 
tară. S-ar putea cre
de că din arderea a- 
nuală a peste 45 000 
vagoane huilă se vor 
forma, implicit, in ju
rul termocentralei, 
munți de cenușă și 
zgură. Dar nu va fi 
asa. intrucît în veci

nătatea obiectivului 
energetic se inaltă o 
mare și modernă fa
brică de aglomerare, 
care va transforma 
reziduurile în mate
riale de construcții 
mult apreciate.

Lucrările de la Det
moravice au fost- în
credințate întreprin
derii de construcții 
Ostrava-Karvina. care 
și-a ciștigat un pres
tigiu in țară. Utilaje
le de bază, respectiv 
turboagregatele vor fi 
produse de uzina 
„V. I. Lenin“ din 
Plzen.

1973 a constituit, 
pentru constructorii 
termocentralei Detmo
ravice. o perioadă ho- 
tărîtoare a muncii lor. 
deoarece în acest răs
timp ei au trebuit să 
pregătească toate con
dițiile necesare înce
perii lucrărilor de 
montaj. Pentru a a- 
vea o imagine a vo
lumului de lucrări e- 
xecutate, să notăm că 
valoarea zilnică a a- 
cestora s-a ridicat la 
un milion de coroa
ne. investiția totală 
cifrindu-se la peste 4 
miliarde. Ca rezultat 
al unor eforturi deo
sebite. desfășurate în
tr-un spirit de emu
lație a colectivelor de 
constructori, s-a obți
nut un avans de cel 
puțin '4" lurri'fată de ..

’Irtlțial'. Prime- * 
le două blocuri ener- - 
getice vor intra în 

( funcțiune in anul ur
mător. iar la sfîrșitul 
actualului cincinal, a- 
dică in 1975. cele pa
tru turboagregate ale 
termocentralei vor 
spori puterea energe
tică a tării cu 800 me
gawați. Va fi înfăp
tuit astfel încă un pas 
in direcția îmbunătă
țirii balanței energeti
ce — preocupare de 
bază în cadrul econo
miei socialiste ceho
slovace.

C. PRISĂCARU
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„Trofeul Carpați" Azi în „CUPA ROMÂNIEI"

Prima zi, primele 
surprize

Prima zi a turneului internațional 
de handbal masculin dotat cu ..TRO
FEUL CARPAȚI". turneu ce a în
ceput ieri in Sala sporturilor din Cluj, 
a programat — după meciul dintre 
echipele României A și B (scor 
20—19 pentru cei din A) — două 
partide de mare interes. apreciate 
ca atare de numerosul public pre
zent in tribunele sălii. Mai intii s-au 
întrecut reprezentativele R.D. Ger
mane și Danemarcei, cotate ca for
mații din elita handbalului mondial. 
Deși pornea evident cu șanse man 
la victorie, echipa R.D.G. nu a reu
șit să stăvilească ofensiva adversă 
si nici să contraatace decisiv. Hand
balist ii danezi, comporiindu-se sur
prinzător de bine, au condus jocul 
aproape in Întregime, lăsind foarte 
puține speranțe vicecampionilor 
mondiali. La pauză. Danemarca a 
condus cu 11—8. iar in final a ciș
tigat cu 24—18. Este, indiscutabil, o 
mare surpriză, care va determina 
credem din partea viitoarelor adver
sare ale formației daneze o reconsi
derare a părerii despre forța și ve
leitățile acesteia. Atenție insă si la 
capacitatea de joc a primei noastre 
reprezentative : faptul că aseară a 
obtinut in extremis (și la limită) 
victoria in fata echipei B (după ce 
la pauză scorul era egal : 12—12) nu 
constituie deloc un lucru prea plă
cut pentru cei ce aspiră la titulari
zare în lotul tricolor pentru campio
natele mondiale.

Ultima partidă a adus în arenă e- 
chipele Iugoslaviei și U.R.S.S. Un 
joc frumos, aplaudat de spectatori, 
încheiat cu scorul de 25—20 pentru 
sportivii iugoslavi. Este de reținut 
faptul că, la pauză, formația 
U.R.S.S. conducea cu 11—16.

Astăzi, alte trei meciuri, in ordi
nea următoare* U.R’.S.S.-Romănia 
B, Iugoslavia-R. D. Germană și 
adevărat derbi al reuniunii — Da- 
nemarca-România.

Fotbal pe 15 stadioane
..Miercurea fotbalistică" de astăzi

— ocazionată de faza 16-imilor de fi
nală ale ..Cupei României" — păs
trează si este așteptată' să producă 
ineditul anual al popularei compe
tiții : ..buturuga mică" să răstoarne 
..carul mare". în rindul celor 32 de 
formații sint 30 de divizionare A. B 
si C. precum si două din campiona
tul județean. Sistemul eliminatoriu 
al întrecerii este unul din factorii 
principali ai sporului de ambiție si 
de voință, ai dorinței de afirmare 
manifestate in atari situații de echi
pele din categoriile inferioare. ce 
se dovedesc parcă... superioare for- 
m-itiilor cu veleități din divizia A.

în Capitală — patru meciuri ! Re
tine atenția cuplajul de pe stadionul 
..23 August", unde, conform sorților, 
vor evolua numai formați' din divi
zia A : C.S.M. Reșița — Politehnica 
Iași (ora 13.30) si U.T.A. — Universi
tatea Craiova (ora 15.15). în ambele 
situații. echipele urnfcăresc. firește, 
calificarea, dar și revanșa pentru 
ncrealizările din partidele diTecte din 
campionat — U.T.A. a pierdut acasă 
cu 2-—4, iar Politehnica Iăși n-a rea- 
l'zat. de asemenea pe teren propriu, 
decit un scor egal (0—0). Celelalte 
două partide din Capitală, ambele 
inoopind la ora 13.30. se desfășoară 
pe stadionul ..Metalul" (Gloria Buzău
— A.S.A. Tg. Mureș) si ne ștad’^nul 
..Politehnica" (Delta Tulcca — Elec- 
troputere Craiova). Atractiv si cu o 
anume semnificație apare si meciul 
de la Craiova ; se intilnesc Chimia 
Rimnicu Vilcea si Rapid București, 
adică actuala deținătoare a ..Cupei 
României" si anterioara cîștigâtoare 
a trofeului.

Două dintre divizionarele A par a 
avea misiunea cea mai ușoară, de
oarece se întrec cu formații din cam
pionatul județean : la Sibiu. Jiul In- 
Ulneșțe pe Partizanul Bacău, iar la 
Orade*. Universitatea Cluj ne Stă
ruința Aleșd. Dar. să nu anticipăm 
nimic.

Celelalte jocuri au loc la Pitești 
(F.C. Argeș — C.F.R. Cluj). Rm. 
Vilcea (Politehnica Timișoara — F.C. 
Constanta). Piatra Neamț (Steagul 
roșu — S.C. Bacău). Giurgiu (Dinamo
— Șantierele navale Oltenița). Sighi
șoara (Oltul Sf. Gheorghe — Știința 
Petroșani). Cimpia Turzii (Minerul 
Baia Mare — Gloria Bistrița). Tir-

goviște (Poiana Cimpina — Steaua), 
Ploiești (F.C. Petrolul — C.F.R. Paș
cani). Mediaș (Dacia Orăstie — Spor
tul studențesc).

Ce va fi astăzi, dacă si care din
tre divizionarele A vor părăsi arena 
si competiția... odată cu debutul — nu 
este posibil să spunem de pe acum. 
Lupta rămine deschisă, orice rezul
tat fiind deci posibil. Cele 16 partide 
se desfășoară, cum se știe} pe tere
nuri neutre, cu exceoția cazurilor 
cind între echipe a intervenit vreo 
înțelegere de altă natură.

Noul regulament al competiției, 
îmbunătățit și. credem, mai echita
bil. prevede că. în caz de egalitate, 
meciurile se prelungesc (cite două 
reprize a 15 minute), pentru ca apoi 
— egalitatea persistînd — departa
jarea să se facă prin executarea a 
cite 5 lovituri de la 11 m.

I. D.

în cîteva rînduri
Marți, in penultima zi a compe

tiției internaționale de scrimă „Tur
neul armatelor prietene" de la Mos
cova, spadasinii români s-au com
portat remarcabil. Medalia de aur a 
revenit lui Al. Istrate. care a tota
lizat 4 victorii. Succesul său a fost 
repurtat in, urma unui meci de baraj, 
ciștigat cu scorul de 5—2. in fața so
vieticului Modzalevschi. clasat pe 
locul doi. TOrok (Ungaria) a ocupat 
locul 3, urmat de polonezul An- 
drjewski și de sportivii români N. 
Iorgu și C. Eârăgan. Astăzi are loc 
proba de spadă pe echipe.

• Pe terenurile „Tenis Clubului" 
din Buenos Aires continuă, urmărite 
cu viu interes, campionatele inter
naționale de tenis ale Argentinei. în 
proba de simplu bărbați (optimi de 
finală), jucătorul român Toma Ovicl 
l-a învins cu 6—2. 6—2 pe argenti- 
neanul Lynch. La dublu bărbați, pe
rechea Ion Țiriac (România) — Jean 
Baptiste Char.freau (Franțal a între
cut ou 7—5, 6—4 cuplul Pierola — 
Fonseca (Chile). în timp ce suedezii 
Borg si Johansson au eliminat cu 
6—2, 6—1 perechea Soriano — Quin- 
,tin (Argentina).

0 preocupare 
acută și urgentă 

pentru Piața comună:

ENERGIA
„Le Figaro" publică de la 

trimisul său special la Stras
bourg, Jean Lecerf, următoarea 
corespondență :

...Parlamentul european. Ședință 
de noapte. O sală plină. Un subiect 
arzător : ENERGIA.

Raportorul. Tom Normanton. ex
pune situația Comunității Econo
mice Europene, arătînd că 65 la 
sută din consumul de energie al 
„celor șase" •) este acoperit din 
PETROL. Se părea că proporția va 
rămine neschimbată sl în următorii 
zece ani. Pentru „cei nouă" *) pro
centul este doar cu cava mai mic.

între 1970 și 1985, necesarul de 
energie se dublează. C.E.E. consu
ma. in 1970. 500 milioane de tone 
petrol brut. Cantitatea se va ridica 
la 750 tone in 1975. 900 in 1930 si. 
probabil, 1 200 în 1985. Or. 95 la 
sută din petrolul brut provine din 
afara comunității.

Pentru GAZUL NATURAL re
sursele comunitare reprezentau. în 

. 1972, 5 mii miliarde de metri cubi — 
o zecime din resursele mondiale. 
Producția creste repede : cu 23 la 
sută in 1972, dar dezvoltarea în con
tinuare în acest ritm ar cere mari 
eforturi.

Potrivit părerii domnului Simo- 
net. va trebui ca C.E.E. să-si re- 
orienteze raporturile cu producă
torii si să reexamineze rolul com
paniilor internaționale care, in mod 
practic, erau singurele interlocu
toare ale țărilor producătoare. In 
al doilea rînd, devine tot mai ne
cesar sâ se dezvolte cit mai repede 
energii de substituire.

Necesitatea dc a se acționa urgent 
a constituit tema dominantă a dez
baterii.

Educație în spiritul economiei
în 

demiei Franceze,

Am fost crescut in 
anii care au precedat 
războiul din 1914 de 
către părinți foarte 
severi. Nici vorbă să 
lipsesc de la cursuri , 
pe cind eram, elev de 
liceu, pentru o aripă 
sau o răceală sau, pur 
și simplu, pentru a 
visa. Nici vorbă să te 
dedai la cea mai mică 
risipă. Tot ce ti se dă
dea in farfurie trebuia 
să mănînci ; nu aveai 
voie. Să lași ceva deo
parte. Electricitatea 
era considerată ca 
ceva sacru : nici o ca
meră supraîncălzită , 
se dormea intr-o încă
pere ctt mai rece po
sibil. Am dobindit ast

același număr de ziar, Louis Leprince-Ringuet, membru al Aca- 
publică un eseu din care redăm următoarele :

fel simțul economiei, 
oroarea fată de cea 
mai mică risipă.

Nu repret deloc a- 
ceastâ formă de edu
cație : ea mi-a permis 
sa dobindesc un carac
ter, călire fizică, voin
ță — trăsături care, 
fără această educație, 
probabil că mi-ar fi 
lipsit. Ea mi-a permis, 
de asemenea, să am 
pentru lucruri, pentru 
bunurile materiale, 
respectul pe care îl re
simți fată de obiecte 
prețioase pe care ai 
norocul să le posezi 
sau să le dobîndesti. 
De atunci am păstrat 
întotdeauna acest simț 
al economiei. Mi se

iniimplă adesea să ies 
ultimul din laborato
rul meu $i să' observ 
că multe becuri conti
nuă să ardă. Eu le 
stina instinctiv.

Pe timpul ocupației, 
avînd de hrănit o fa
milie numeroasă, cite 
eforturi n-a trebuit să 
fac pentru a obține cî
teva ouă sau o bucată 
de carne in reaiunea 
Brianțon J Nu e de mi
rare că după război 
am fost teribil de șo
cat de unele obiceiuri 
care, au apărut. Voi 
avea' totdeauna în fața 
ochilor spectacolul pri
mului meu . mic-dejun 
luat la New York, în 
1946. In fața mea. un

i •) Este vorba de țările membre 
ale»Pieței comune: „cel sase" — 
Franță, R.F.G.. Italia. Belgia. Olan
da. Luxemburg, la care s-au adău
gat Marea Britanie. Danemarca. 
Irlanda;<—______

METAMORFOZE

Visul de altâdalâ... și... astâzi
După ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau"

tlnăr american îsi stri
vește mucul de țipară ; 
intr-un ou moale, de- 
abia atins. Acest gen 
de pagubă pe care am 
găsit-o amplificată 
peste tot în țările așav 
zis bogate, m-a mih- 
nit întotdeauna: :

Și, cu toate astea, <
aceasta a fost orien- ;

.tarea de după război.
S-a acreditat părerea i
că fără asemenea con- i
sum inutil n-ar merge 
uzinele. Si asa. trep
tat. obiceiul risipei de I
bîmtfri, al irosirii a >
ciștigat tot mai mult i
teren. Chiar in jurul 
meu, copiii, nepoții ;
irosesc energia elec- î
trică. Intre generațiile !
vechi și cele noi exis
tă diferite neînțelegeri. 
Problema economiei ;
casnice mai constituie ;
adesea un subiect de Ș
diveraente, chiar de 
iritare.

Poate, 'din fericire, ;
a venit acum penuria 
de energie. In aceste 
condiții, tinerele ge
nerații var trebui in 
orice caz să-si modifi
ce modul de a vedea 
lucrurile. Amenințarea 
cu criza va redeștepta 
un simt al economiei. 
Copiii vor regăsi res
pectul fată de acele 
resurse ne care plane
ta noastră — limitată 
— nu poate sâ le pro
ducă în cantități ne
definite si totdeauna 
cresclndfl. întoarcerea 
la obiceiuri mai sănă
toase ne va nune, de- 
siour. la adăpost de 
reflecții neliniștitoare 
sl pesimiste asupra 
evoluției societății 
noastre, asupra scopu
lui creșterii economice, 
asupra viitorului nos
tru.

________________ >

l l



viața internațională
A FOST DIFUZAT LA ONU CA DOCUMENT 

OFICIAL AL ADUNĂRII GENERALE

Tratatul de prietenie și cooperare 
dintre România și Costa Rica

NAȚIUNILE UNITE 30. — Cnrcc- 
ponden'ul nostru, C. Alcxandroaie, 
transmite: Tratatul de prietenie și 
cooperare dint”*' Republica Socialistă 
România și Republica Costa Rica. 
semnat la S.in Jose In 4 septembrie 
1973, cu prilejul vizitei in această

„TREBUIE INTENSIFICAI fiJUTORUl PE CARE 
NAȚIUNILE UNITE, STATEiE MEMBRE

IE ACORDĂ 1UPIEI DE ELIBERARE NATIONAIĂ"
INTERVENEA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI 
IN PLENARA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

.Aplicarea Declarației cu privire 
La acordarea independenței țârilor și 
popoarelor coloniale" — punct aflat 
In prezent in dezbaterile Adunării 
Generale — a constituit obiectul in
tervenției rostite in plenară de amba
sadorul României la Națiunile Unite, 
Ion Datcu.

România — a subliniat vorbitorul 
— consideră că O.N.U., care a con
damnat in repetate rinduri politica 
și practicile colonialiste și neocolonia- 
liste și a recunoscut ligitimitatea lup
tei de eliberare, trebuie să-și inten
sifice acțiunile pentru eliminarea 
neintirziaîă a reziduurilor coloniale, 
trebuie să joace un rol principal in 
conjugarea eforturilor și acțiunilor 
statelor membre în scopul transpune
rii integrale in viață a prevederilor 
Declarației decolonizării.

Reprezentantul român a condam
nat atrocitățile comise de forțele co
lonialiste portugheze in Angola și 
Mozambic. actele de agresiune și 
bombardamentele efectuate de Por
tugalia in noul stat independent Re
publica Guineea-Bissau, menținerea 
sub ocupație a Namibiei de către re
gimul de la Pretoria, fragmentarea 
teritorială a Rhodesiei de către regi
mul său rasist $i politica inumană 
de apartheid dusă de guvernanții 
Republicii Sud-Africanc.

România, a arătat in continuare 
vorbitorul, susține cu fermitate că 
fiecare popor subjugat are dreptul 
■ă lupte pentru eliberarea sa, folo
sind toate mijloacele de care dispu
ne, inclusiv lupta armată — drept 
ce trebuie să-și găsească reflectarea 
in sprijinirea pe plan internațio
nal a mișcărilor de eliberare care 
poartă bătălia legitimă pentru liber
tate și neatirnare. Trebuie deci in
tensificat — a spus el — ajutorul 
politic, moral și material pe care 
Națiunile Unite, statele membre il 
acordă acestei lupte de eliberare.

Subliniind faptul că se impun noi 
măsuri pe linia lărgirii recunoaște
rii mișcărilor de eliberare pe plan 
internațional, a extinderii și adin- 
cirii calității lor de observatori, in
clusiv acordarea unui statut perma
nent corespunzător in cadrul O.N.U., 
reprezentantul român a declarat câ 
un asemenea act de recunoaștere 
derivă din obligația statelor de a nu 
admite situații ilegale create sau 
menținute prin folosirea forței, con
trare principiilor si scopurilor Car
tei. cum este cazul pentru domina
ția portugheză in Angola si Mozam- 
bic. pentru ocuparea ilegală a Na
mibiei si prezenta regimului rasist 
minoritar in Zimbabwe.

..Țara noastră — se subliniază in 
mesajul adresat de PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT AL ROMÂ
NIEI. NICOLAE CEAUSESCU. OR
GANIZAȚIEI unității africa-

în aceste zile se Împlinește un an 
de la debutul pregătirilor pentru 
Conferința de securitate și cooperare 
în Europa. Tdeea Conferinței generaJ- 
euronene. care a reunit, in noiem
brie 1972. in jurul aceleiași mese, la 
Dipoli, reprezentanții statelor euro
pene. S.U.A. și Canadei, a făcut in 
acest timp progrese importante spre 
materializare. După încheierea re
uniunii pregătitoare și desfășurarea 
cu succes a primei faze a conferin
ței. la nivelul miniștrilor de exter
ne. in prezent asistăm Ia cea de-a 
doua fază, de la Geneva. De două 
luni, reprezentanții celor 35 de sta
te. dinlomați și experti. au trecut 
— pe baza recomandărilor si a jaloa
nelor trasate cu ocazia primei faze, 
da la Helsinki — La examinarea in 
detaliu a propunerilor și ideilor a- 
vansate privind căile si mijloace
le concrete de întărire a secu
rității In Europa. Rezultatele activi
tății desfășurate pînă acum, deși nu 
pot fi. deocamdată, exprimate in ter
menii riguroși ai unor rezoluții, sint 
insă evidente. iar consolidarea si 
dezvoltarea lor reprezintă preocupa
rea esențială in actuala etapă.

Lucrările conferinței in această 
fază desfășoară pe planuri concen
trice. Recapitulând succint — mai in- 
tîi au avut loc dezbateri generale 
asuora întregii problematici a secu
rității’ și cooperării europene, statele 
participante detaliind pozițiile lor. 
Au urmat schimburi de păreri asu
pra sferei de cuprindere a hotărâri
lor conferinței, domeniilor concrete 
o» trebuie avute in vedere, dună 
care delegațiile au trecut la exami
narea amănunțită a problemelor 
securității, ca si a modalităților de 
intensificare a cooperării intre state
le participante. Acesta este momen
tul actual al conferinței, stadiul in 
care se află negocierile.

Dezbaterile se bazează pe o țesă
tură de consensuri anterioare asupra 
principalelor puncte de reper ale 
securității europene. Nu este vorba 
de o reluare, din același punct, a d:s- 
cuțiilor avute cu ocazia consultărilor 
pregătitoare de la Helsinki, ci de o 
dezvoltare, detaliere șl concretizare a 
Ideilor aprobate de statele partici
pante. Se știe astfel că, in ce pri
vește aspectele politioo-iuridice ale 
securității, există de la Helsinki un 
confsens asupra normelor care tre
buie să guverneze noile relații inter

țară a președintelui Consiliului de 
Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, a fost difuzat la Națiunile 
Unite ca document oficial al Adu
nării Generale a O.N.U.. la punctul 
agendei actualei sesiuni privind în
tărirea securității internaționale.

NE CU PRILEJUL CELEI DE-A 
X-A ANIVERSARI - i.utifcaza cu 
hotârire pentru aplicarea neîntâr
ziată a prevederilor Declarației 
O.N.U. cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale, a tuturor rezoluțiilor referi
toare la decolonizare și apartheid". 
Ambasadorul român a arătat că a- 
ceastă poziție isi găsește materiali
zarea. printre altele. in ajutorul 
multilateral, politic, moral si ma
terial pc care România il acordă po
poarelor din Angola. Mozambic, 
Namibia. Zimbabwe si din alte teri
torii dependente în lupta lor pen
tru lichidarea definitivă a dominați
ei coloniale, pentru cucerirea inde
pendenței si înfăptuirea aspirațiilor 
lor naționale.

★
Li Jong Mok, ministru adjunct al 

afacerilor externe, conducătorul dele
gației de observatori ai R.P.D. Co
reene la Națiunile Unite, a fost pri
nții de Leopoldo Benitss, președin
tele celei de-a 28-a'sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U., cu care a avut 
o convorbire — transmite agenția 
A.C.T.C.

Restructurarea sistemului de relații 
interamerican în dezbaterile 
Comisiei speciale a O. S. A.

LIMA 20 (Agerpres). — La Lima 
au început lucrările celei de-a treia 
etape, cea finală, a Comisiei soeciale 
a Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.) privind organizarea si re
structurarea sistemului de relații in- 
teramerican. la care participă dele
gați din 23 de tari membre ale O.S.A.

Scopul actualei sesiuni a comisiei 
speciale este acela de a adopta re
comandări concrete, care, după apro-

Situația din Grecia
ATENA 20 (Agerpres). — Agenția 

A.N.A. informează, citind comunica
tele comandamentului forțelor teres
tre, că, in ultimele 24 de ore, situa
ția a fost, in general, calmă pe întreg 
teritoriul Greciei. Interdicțiile de cir
culație au fost ridicate complet in 
prefecturile Patras și Salonic și limi
tate la orele 22,00—05,00 la Atena. 
Comunicatele militare menționează 
totuși că, unele tentative de tulbura- 

statale în Europa — principiile în 
zece puncte. în actuala fază, por- 
nindu-se tocmai de la acest con
sens. s-a trecut la clarificarea pre
cizarea amănunțită a conținutului 
fiecăruia din cele zece principii, pen
tru a se asigura o interpretare unică 
— in vederea unei stricte respectări 
a lor de către toate statele partici
pante in raporturile reciproce. Tn 
probleme militare, ale securității 
dezbaterile au pornit, de asemenc-a. 
de la existența unui acord asupra 
elaborării de măsuri concrete pe Ti

CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANĂ »

Este momentul să se treacă la elaborarea 
de măsuri concrete oe calea securității

nia creșterii Încrederii ți întăririi 
stabilității,in Europa. Pe de altă par
te. schimbul de opinii referitor la 
vasta problematică a cooperării o- 
feră posibilitatea sâ se prefigureze o 
serie de înțelegeri care sâ dezvolte 
și să concretizeze consensurile de 
principiu.

Toate acestea tind să contureze re
zultate notabile, pe baza cărora să se 
treacă la redactarea documentelor fi
nale. ce vor fi apoi supuse aprobării 
de către șefii de state sau de gu
verne în faza a treia.

Fără îndoială insă că rezultatul de 
cea mai amplă semnificație este crea
rea. Ia scară continentală, a unei at
mosfere de lucru, constructive, anga
jarea statelor participante lntr-o 
laborioasă activitate, hotărârea dc a 
se pune baze temeinice edificării 
securității in Europa.

Evenimentele recente și in primul 
rind războiul din Orientul Apropiat, 
care, după cum este cunoscut, a pro
dus o puternică zguduire în lume, 
creind serioase pericole pentru cauza 
păcii internaționale, a pus. totodată. 
In lumină voința statelor europene.

„CEI NOUĂ" AU

FIXAT CADRUL 

REUNIUNII
LA NIVEL ÎNALT
COPENHAGA 20 (Agcrpre®). — La 

palatul Christiansborg din Copenha
ga au început, marți, lucrările reu
niunii miniștrilor afacerilor externe 
din țările l’ivtei comune. Ședința dc 
dimineață a fost consacrată, in prin
cipal. conferinței la nivel inalt a 
C.E.E., caro va avea loc la 14 si 15 
decembrie, de asemenea, in capitala 
daneza. Cei nouă miniștri au fixat 
in principiu cadrul de desfășurare a 
viitoarei reuniuni, acceptind propu
nerea pr ’ședintelul Georges Pompi
dou ca discuțiile dintre șefii de de
legații sâ aibă, in esență, un carac
ter neoficial. S-a stabilit ca miniștrii 
de externe să participe numai la 
prima și ultima ședință, in rest ei 
urmind să abordeze separat proble
mele de pe agendă.

La reuniunea la nivel înalt vor fi 
discutate cu prioritate, potrivit a- 
gențiilor de presă, politica energeti
că, situația din Orientul Apropiat, 
relațiile Est-Vest, progresul în di
recția realizării proiectatei uniuni 
economice și monetare a comunită
ții, raporturile dintre Piața comună 
și S.U.A. „Cei nouă" au .căzut de a- 
cord, de asemenea, ca un reprezen
tant al comisiei C.E.E. să participe 
la dezbateri in cazul subiectelor 
aflate in competența acesteia.

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul României 

în Uniunea Sovietică, Ghcor- 
ghe Badrus. a fost primit, ieri, de 
A. P. Șitikov, președintele Sovietu
lui Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. A avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

barea de către guvernele țărilor 
membre ’ ale O.S.A.. urmează să fie 
supuse sesiunii Organizației Statelor 
Americane, programată pentru luna 
aprilie a anului viitor, cu privire la 
reașezare^ sistemului de relații in- 
teramerican. in conformitate cu in
teresele’ țărilor latino-americane în 
contextul politic, economic si social 
de pe continent.

re a liniștii au fost înregistrate și 
luni seara in capitală, unde au fost 
operate noi arestări.

Pe de altă parte, tribunalele ex
cepționale, instituite in conformitate 
cu prevederile legii marțiale, au dat 
primele sentințe. Agenția citată pre
cizează că patru persoane au fost 
condamnate la închisoare pe termene 
intre patru și cinci ani.

de a salvgarda cursul spre destinde
re, de a evita implicarea in conflic
tul militar și înăsprirea relațiilor jn- 
tereuropene. de a acționa pentru 
consolidarea proceselor pozitive de 
pe continent.

Cu atit mai puternic se vădește 
in aceste condiții necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru a transfor
ma dezideratul securității europene 
în realitate, cu atit mai imperioasă a- 
pare necesitatea să se ajungă in ca
drul Conferinței pentru securitate la 
formularea unor angajamente clare 

și precise din partea tuturor statelor 
la adoptarea de măsuri practice 
pentru a oferi garanția că un război 
pe continent nu va mai fi posibil, 
că toate națiunile europene se vor pu
tea dezvolta liber 'și'independent. La a- 
dăpost de orice agresiune sau amestec 
in treburile interne, dezvoltind am
plu cooperarea dintre ele.

în momentul de față se constată 
însă unele tendințe de tergiversare 
a lucrărilor sau de eludare a unor 
aspecte esențiale de care depinde e- 
dificarea securității. De aceea, este 
necesar ca, in diversele organe ale 
conferinței, să se abordeze cu toată 
responsabilitatea propunerile pre
zentate, pentru a se putea conveni 
asupra unor măsuri concrete, efi
ciente.

România, așa cum se știe, a acor
dat și acordă o mare importantă 
Conferinței general-europene. fiind 
ferm hotărită să-și aducă in conti
nuare întreaga contribuție la reușita 
ei. La actualele lucrări de la Ge
neva. pornind de la necesitatea ela
borării unui sistem de măsuri efec
tive, care să garanteze aplicarea ih

PHENIAN:

TOVARĂȘUL KIM IR SEN A PRIMIT DELEGAȚIA 
ECONOMICĂ GUVERNAMENTALĂ ROMANĂ
PHENIAN 20 (Agerpres). — Kim 

Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a primit 
delegația economică guvernamentala 
română, condusă de tovarășul Ion 
Pățan. vicepreședinte al Consiliului 
do Miniștri, jnini'trul comerțului ex
terior. parc se află la Phenian pen
tru a participa la sesiunea a IV-a a 
Comisiei interguvemamentale con
sultative in problemele relațiilor e-

ÎNTÎLNIRE
L. BREJNEV- 
G. MARCHAIS
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S, anunță că Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Georges Marchais, secre
tar general al P.C. Francez, s-au în- 
tilnit in zilele de 18 și 19 noiembrie. 
Cu acest prilej s-a procedat la un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea celor două partide și la 
unele probleme ale situației interna
ționale.

Președintele Republicii 
CuhUr Osvaldo Dorticos, l-a primit 
pe Cesare Bensi. adjunct al minis
trului afacerilor externe al Italiei, 
aflat într-o vizită oficială în Cuba. 
A avut loc o convorbire cu privire la 
stadiul relațiilor dintre Cuba și Ita
lia. fiind abordate, in special, posibi
litățile de dezvoltare a schimburilor 
economice și comerciale dintre cele 
două țări.

La Addis Abebaau c°ntinuat 
lucrările celei de-a 8-a sesiuni ex
traordinare a Consiliului Ministerial 
al Organizației, Unității Africane. Se
cretarul general al O.U.A., Nzo Ek- 
hangaki, a prezentat un raport in 
care s-a referit la tema aflată in 
centrul dezbaterilor — situația din 
Qriențul Apropiat. Vorbitorul a con
damnat menținerea sub ocupație de 
către Israel a unor teritorii arabe și a 
declarat că miniștrii africani de ex
terne trebuie „să ia in considerare 
și să definească căile și mijloacele 
unei posibile participări a Africii la 
convorbirile de pace asupra Orien
tului Apropiat".

în cadrul negocierilor de 
lU VîSîltl Pr^rin^ reducerea trupe
lor și armamentului și măsuri adia
cente in Europa Centrală, marți' a 
avut loc la Congresshaus 6 nouă șe
dință plenară. Au luat cuvin tul re
prezentanți ai R.D. Germane, Marii 
Britanii și Uniunii Sovietice, care 
și-au prezentat pozițiile in proble
mele aflate in discuție.

Convorbiri comerciale 
bulgaro-iugoslave. 0 intrE- 
vedere desfășurată la Sofia între 
Ivan Nedev, ministrul comerțului 
exterior al Bulgariei, și membrii 
unei delegații comerciale guverna

practică a noilor norme de relații în 
Europa, țara noastră a prezentat un 
document de lucru cuprinzînd pro
puneri dc măsuri menite să facă 
efectivă ' nerecurgerea la forță sau 
la amenințarea cu forța — aceasta 
fiind o condiție, primordială a edifi
cării securității europene. De fapt, 
existenta unor garanții ferme de ne- 
recurgere la forță sau la amenințarea 
cu forța reprezintă însăși esența con
ceptului de securitate. Programul de 
măsuri prezentate dc Românifv se 
referă la ansamblul relațiilor inter

statale, iar adoptarea sa ar fi de na
tură să creeze condițiile pentru apli
carea in viață a tuturor principiilor 
^reptului internațional. Prin aceasta 
sc explică interesul deosebit cu cafe 
a fost primit documentul românesc. 
De altfel, evenimentele internaționa
le vin să confirme că nu este sufi
cientă proclamarea principiilor, acor
dul general al statelor de a nu re
curge la forță în relațiile recipro
ce — tocmai de aceea participanții 
pnonunțindu-se, in marea lor majori
tate. pentru adoptarea de măsuri 
practice care sâ ducă la abolirea for
ței.

Desigur, fie că este vorba dc prin
cipiile relațiilor dintre state, de as
pectele militare, de cooperarea în 
diverse domenii, conferința — potri
vit opiniei cvasigenerale — nu tre
buie să se limiteze doar la hfirmarea 
unor deziderate. Evenimentele In
ternationale — inclusiv cele mai 
recente — au arătat, de pildă, cit 
de imperios este să se treacă la e- 
xaminarea unor măsuri concrete pe 
linia dezangajării militare și dezar
mării in Europa. Viața a demonstrat 

conomice și tehnieo-șllințificc dintre 
Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană.

Tovarășul Kim Ir Sen a adresat 
tovarășului Nicolac Ccaușescu un 
cordial salut, multă sănătate șl urări 
do succese depline în nobila sâ acti
vitate.

Tovarășul Kim Ir Sen a oferit un 
dineu in cinstea delegației române.

A fost prezent ambasadorul Ro
mâniei la Phenian. Dumitru Popa.

Continuarea 
convorbirilor dintre 

președinții I. B. Tito 
și M. El Geddafi

BELGRAD 20 (Agârpres). — Iosip 
Broz Tito. președintele R.S.F. Iu
goslavia, și Moame'r El Geddafi, pre
ședintele Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Libia, au conti
nuat schimbul de opinii asupra si
tuației internaționale actuale, abor- 
dind cu precădere problemele legate 
de situația din Orientul Apropiat și 
de activitatea țărilor nealiniate. In 
lumina celor hotărite la. a patra con
ferință a acestor țări, desfășurată la 
Alger.

mentale din Iugoslavia a prilejuit 
examinarea problemelor privind ex
tinderea relațiilor comerciale dintre 
cele două țări.

La invitația guvernului 
R. P. Chineze, primul ministru 
al Marii Britanii. Edward Hcathț va 
face o vizită oficială in China, in 
intervalul 4—12 ianuarie 1974.

Ministrul vest-german 
al cooperării economice, 
Gerhard Eppler, a sosit la Cairo, 
unde va examina, cu membri ai gu
vernului egiptean, relațiile dintre 
cele două țări, precum și proble
ma participării R.F.G. la mai multe 
proiecte industriale din Egipt

Ministrul olandez al afa
cerilor economice, R F M 
Lubbers, a sosit la Pekin. El va 
participa la ceremonia deschiderii 
unei expoziții industriale și tehnice 
olandeze i,n capitala R. P. Chineze.

Președintele S.U.A., Ri_ 
chard Nixon, a semnat, luni, legea 
cu privire la finanțarea furniturilor 
militare, care conține un amenda
ment ce prevede reducerea unilate
rală a trupelor americane staționate 
în Europa occidentală, dacă aliații 
vest-europeni nu compensează defici
tul balanței de plăți a S.U.A.. creat 
ca urmare a cheltuielilor făcute cu 
întreținerea acestor trupe.

„Cosmos-608". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat, marți, sate
litul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-608“, destinat cercetării spațiu
lui cosmic — anunță agenția T.A.S.S.

că acumularea de arme de distrugere 
reprezintă o permanentă sursă de 
pericole, că prezența de trupe și de 
baze militare străine pe teritoriul al
tor state le poate implica pe acestea 
în viitoarea unor eveiiimente cu 
consecințe imprevizibile. Tocmai de 
aceea ideea dezbaterii în cadrul 
Conferinței europene a unui program 
complex de măsuri de ordin militar 
apare nu numai realistă, ci și de ab
solută 'urgență și ea este împărtășită 
de un marc număr de țări. în cursul’ 
dezbaterilor s-au făcut însă resimțite 
upele ‘încercări de a diminua aria și 
importanța unor astfel de măsuri. , 
Pe motivul că problemele militare 
sint examinate în alte foruri interna
ționale s-ă formulat opinia ca la 
Conferința europeană să se ia în con
siderație doar una sau două acțiuni 
de creștere a încrederii și întărire a 
stabilității în Europa, cum ar fi no
tificarea marilor manevre militare și 
schimbul de observatori la ele și, 
eventual, notificarea și a marilor 
mișcări militare. Fără a diminua im
portanța unor astfel de măsuri, tre
buie spus totuși că obiectivul confe
rinței nu se poate limita doar la în
scrierea obligativității de a se anun
ța marile manevre și marile mișcări 
militare. Numeroase delegații, în
tre care și delegația română, au 
făcut propuneri concrete care să 
deschidă perspective reale spre opri
rea cursei înarmărilor și realizarea 
unui program cuprinzător de măsuri 
de dezangajare militară și dezarmare, 
în primul rind în domeniul nuclear.

Fără îndoială că în măsura în care 
Conferința ren erai-europeană se va 
solda eu încheierea unor acorduri 
clare și precise, cu asumarea unor 
angajamente concrete, ea va putea 
marca cu adevărat un pas important 
pe calea securității. Aceasta recla
mă canalizarea eforturilor partici- 
panților spre materializarea dezba
terilor generale, trecerea fără tergi

versări la elaborarea documentelor 
corespunzătoare. Iar într-o ademenea 
vastă operă, care privește destinele 
întregii Europe, este necesar efor
tul unit și aportul constructiv al 
tuturor statelor — m^ri, mijlocii sau 
mici — conferința fiind chemată, 
prin înseși țelurile sale, să asigure 
respectarea intereselor și voinței tu
turor statelor participante, ale tu
turor popoarelor continentului.

Dumitru ȚINU

Congresul al Xll-lea al P. C. din Japonia
MESAJUL DE SALUT AL C.C. AL P.C.R.

PRIMIT CU

TOKIO 20 (Agerpres). — Marți, in 
cadrul celui de-al Xll-lea Congres 
al Partidului Comunist din Japonia 
au fost prezentate mesajele de salut 
din oartea partidelor comuniste si 
muncitorești frățești. Salutul adresat

încheierea Congresului P. C. din Ecuador
QUITO 20 (Agerpres). — în ora- 

șihl Guayaquil au luat sfirșit lucră-* 
rile celui dc-nl IX-lea Congres -al 
Partidului Comunist din Ecuador

VIZITA LUI E. GIEREK 
IN BELGIA

BRUXELLES 20 (Agerpres). — La 
Bruxelles alinccput prima fază a 
convorbirilor polono-belgiene. desfă
șurate intre delegațiile ' condâse. de 
Edward Gierek. prim-sccretar al C.C. 
al P.M.U.P.. și Edmond Leburton. 
primul ministru al Belgiei. Au fost 
abordate probleme privind relațiile 
dintre Bhlgia și Polonia, posibilită
țile de dezvoltare a acestor relații.

în timpul unei ore de curs de la o școala dintr-o regiune eliberata a Mo- 
zambicului. In imagine : Samora Machel, președintele FRELIMO, vorbindu-le 

elevilor

GREVĂ ÎN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager

pres).’ — Efective ale armatei au 
luat poziție pe șantierul pentru con
struirea metroului din Santiago de 
Chile unde, incepînd de simbătă. a 
fost declarată prima grevă cunos
cută în capitala chiliana de la pre
luarea puterii, la 11 septembrie a.c„ 
de către junta militară condusă de 
generalul Augusto Pinochet — anun
ță agenția France Presse. Muncito
rii cer îmbunătățirea condițiilor de 
trai in raport cu creșterea vertigi
noasă a spiralei prețurilor la pro
dusele de larg consum și restructu
rarea programului de lucru.

Autoritățile militare au procedat la 
interogarea fiecărui muncitor, in 
parte, precizîndu-se totodată că cei

LA ZI, ÎN PROBLEMELE , 

PENURIEI DE COMBUSTIBIL
S.U.A. Depline puteri acordate președintelui pentru 

raționalizarea produselor petroliere

■Q Senatul american a hotărit, luni, să acorde președintelui Richard 
w Nixon depline puteri in privința măsurilor ce trebuie adoptate 
pentru a face față actualei crize de energie. Textul documentului 
adoptat autorizează Casa Albă să procedeze la raționalizarea produ
selor petroliere și să impună aplicarea unui program in acest sens, 
lâsind președintelui libertatea, de a decide asupra datei aplicării aces
tuia. Hotărirea va fi supusă aprobării Camerei Reprezentanților. Pe 
de altă parte, Senatul își rezervă, prin legea de urgență aprobată, po
sibilitatea de a suprima după șase luni aceste depline puteri acordate 
președintelui, dacă se constată că acestea nu mai sint necesare.

MAREA BRIT AN IE. Măsuri de economisire a combusti
bililor

Q9 Guvernul britanic a ordonat, lun\ companiilor petroliere să re- 
ducă cu 10 la sută, in raport cu anul trecut, livrările de produse 

petroliere către vinzătorii cu amănuntul, a anunțat, in Camera co
munelor, Peter Walker, ministrul comerțului și industriei. Această 
hotărire intră in vigoare incepînd cu data de 20 noiembrie. Totodată, 
a fost stabilită limita de viteză la maximum 80 kilometri pe oră 
și s-a interzis vinzarea de benzină in canistre.

Walker a declarat că Marea Britanie dispune de stocuri suficiente 
de petrol și cărbuni, dar că, în prezent, este necesar să se ia noi 
măsuri pentru' menținerea acestora.

BELGIA. Reducerea consumului de combustibil în între
prinderile industriale

M Guverntil belgian a hotărit, luni seara, ca întreprinderile indus
triale din Belgia să-și reducă cu 10 la sută consumul de combus

tibil. Au fost stabilite o serie de priorități pentru industriile alimentară 
și siderurgică, ramuri unde focul nu este stins niciodată. Totodată, 
au fost studiate posibilitățile de înlocuire a combustibilului lichid, 
consumat in centrale electrice, cu cărbune.

DANEMARCA. Se interzice circulația autovehiculelor 
duminica

!H Comisia financiară a Parlamentului danez a aprobat măsurile 
^"propuse de ministrul comerțului, Erling Jensen, în scopul econo
misirii benzinei, electricității și gazelor. Potrivit propunerilor, circu
lația cu autovehiculele in zilele de duminică va fi interzisă pînă la 
Anul nou, excepție făcind duminica de 23 decembrie. Se interzice, 
totodată, utilizarea reclamelor luminoase, iluminarea fațadelor clădi- 
ntor și a vitrinelor, după închiderea magazinelor, precum și ilumi
natul pe timp de noapte al birourilor și al localurilor de expoziție.
...$1 LA SEDIUL O.N.U. ‘

n Măsurile de raționalizare a energiei au afectat, luni, si sediul Or
ganizației Națiunilor Unite din New York. Au fost scoase din fo

losință tuburile de neon din holurile clădirii secretariatului si dispo
zitivele de aer condiționat in camerele in care nu se lucrează

CĂLDURĂ
congresului de către Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român a 
fost citit de către Shyoichi Ichikawa, 
membru al Prezidiului și vicepre
ședinte • al Secretariatului C.C. al 
P.C.J.. și primit cu puternice aplauze

(P.C.E.). care 3 avut loc intre 15 Și 
18 noiembrie a.c. Participantii la 
lucrări au examinat și aprobat in 
unanimitate raportul Comitetului 
Central, prezentat de secretarul ge
neral al C.C. al P.C.E.. Pedro Saad 
și au ales noul Comitet Central al 
partidului. Delegații au adoptat o 
serie dc rezoluții privind analiza 
situației interne si externe a tării, 
precum si problemele întăririi orga
nizatorice a, partidului.

în rezoluția politică se arată. In
tre altele, că în Ecuador există 
perspective favorabile formării unui 
front larg al forțelor antiimpcrialis- 
te si democratice. subliniindu-se_ ne
cesitatea sprijinirii acelor măsuri 
ale guvernului îndreptate spre apă
rarea intereselor naționale.

După congres, a avut loc plenara 
C.C. pl P.C.E.. care l-a roaleșj-.in 
funcția de secretar general aT*X,C. 
al P.C. din Ecuador pe Pedro Saad.

care nu s-au prezentat la lucru vor 
fi cpncediați. Se apreciază că mun
citorii de pe acest șantier vor fi 
reangajați după examinarea separată 
a fiecărui oaz.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să semnalează că două grupuri de 
comando au atacat o stație de radio 
a marinei din capitală și o cazarmă 
din Copiapo. localitate aflată Ia 800 
km nord de Santiago. Agenția Pren- 
sa Latina, precizează că in 6udul ță
rii, pe o fisie de circa 100 km, in
tre Cdncepcion și Osomo, se desfă
șoară o' vastă operațiune anțigueri- 
lă. la care participă unități specia
lizate. sprijinite de aviație, sub co
manda generalului Nilo Floody 
Buxton.
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